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865.
Na podlagi 6. ~lena in v zvezi s 26. ~lenom zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi uredbe o skupnih temeljih za notranjo
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih
organih in upravnih enotah
1. ~len
V uredbi o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih in upravnih
enotah (Uradni list RS, {t. 8/91 in 82/94) se drugi odstavek
21. ~lena spremeni tako, da se glasi:
“Za delovna mesta na~elnikov upravnih enot se dolo~i
deset let delovnih izku{enj, za delovna mesta vodij notranjih
organizacijskih enot in svetovalcev predstojnika upravne
enote se dolo~i osem let delovnih izku{enj, za delovna mesta
vi{jih svetovalcev in vodij izpostav v upravni enoti pa se
dolo~i pet let delovnih izku{enj.”
2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 021-01/94-2/4-8
Ljubljana, dne 23. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
866.
Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo temeljne
listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 1/91-I), drugega odstavka 1. ~lena zakona o
posebni taksi na uvo‘eno blago (Uradni list SFRJ, {t. 31/70)
ter 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o pla~ilu posebne
takse za uvo‘eno blago v letu 1995
1. ~len
Uredba o pla~ilu posebne takse za uvo‘eno blago v letu
1995 (Uradni list RS, {t. 80/94, 3/95 in 8/95) se spremeni in
dopolni v naslednjem:
1. v tarifni oznaki 2009.20 se za besedama “Sok grenivke” doda dvopi~je, besedilo v nadaljevanju se ~rta in doda
se nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“2009.209 – – drug
15”
2. v tarifni oznaki 2009.40 se za besedama “Ananasov
sok” doda dvopi~je, besedilo v nadaljevanju se ~rta in doda
se nova tarifna oznaka, ki se glasi:
“2009.409 – – drug
10”.
2. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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[t. 424-05/93-3/8-8
Ljubljana, dne 23. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

867.
Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) in prvega odstavka 7. ~lena zakona o carinski tarifi (Uradni list SFRJ, {t.
27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 43/86 in 81/87) je Vlada Republike Slovenije na 134. seji dne 23. marca 1995 sprejela
SKLEP
o spremembi nomenklature carinske tarife
1. Nomenklatura carinske tarife se spremeni v naslednjem:
1) v tarifni oznaki 2009.20 se za besedama “Sok
grenivke” doda dvopi~je, besedilo v nadaljevanju se ~rta in
dodata se novi tarifni oznaki, ki se glasita:
“2009.201 – – koncentriran
13
2009.209
– – drug
13"
2) v tarifni oznaki 2009.40 se za besedama “Ananasov
sok” doda dvopi~je, besedilo v nadaljevanju se ~rta in dodata
se novi tarifni oznaki, ki se glasita:
“2009.401 – – koncentriran
13
2009.409
– – drug
13".
2. Ta sklep za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 424-04/93-3/5-8
Ljubljana, dne 23. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
868.
Na podlagi ~etrtega odstavka 6.a ~lena zakona o upravnih taksah (Uradni list SRS, {t. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82,
18/85, 24/88, 1/90 in Uradni list RS, {t. 20/91 in 12/92) je
Vlada Republike Slovenije na 134. seji dne 23. marca 1995
sprejela
SKLEP
o uskladitvi vrednosti to~ke v zakonu o upravnih taksah
1
Vrednost to~ke, dolo~ene v tretjem odstavku 6.a ~lena
zakona o upravnih taksah (Uradni list SRS, {t. 7/72, 23/77,
11/79, 23/82, 18/85, 24/88, 1/90 in Uradni list RS, {t. 20/91
in 12/92), se uskladi z gibanjem stro{kov za delo upravnih
organov in v sorazmerju z rastjo cen ‘ivljenjskih potreb{~in
na obmo~ju Republike Slovenije tako, da zna{a 11 SIT.
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2
Ta sklep za~ne veljati 1. aprila 1995.
[t. 423-02/93-1/3-8
Ljubljana, dne 23. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
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[t. 192-03/93-1/4-8
Ljubljana, dne 23. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
871.
869.
Na podlagi tretjega odstavka 7. ~lena zakona o sodnih
taksah (Uradni list SRS, {t. 30/78, 36/83, 46/86, 34/88, 1/90
in Uradni list RS, {t. 14/91) je Vlada Republike Slovenije na
134. seji dne 23. marca 1995 sprejela
SKLEP
o uskladitvi vrednosti to~ke v zakonu o sodnih taksah
1
Vrednost to~ke v zakonu o sodnih taksah (Uradni list
SRS, {t. 30/78, 36/83, 46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS,
{t. 14/91) se uskladi z gibanjem stro{kov za delo sodi{~ v
sorazmerju z rastjo cen ‘ivljenjskih potreb{~in na obmo~ju
Republike Slovenije tako, da zna{a 11 SIT.
2
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
uskladitvi vrednosti to~ke v zakonu o sodnih taksah (Uradni
list RS, {t. 6/94).
3
Ta sklep za~ne veljati 1. aprila 1995.
[t. 423-03/94-2/2-8
Ljubljana, dne 23. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

870.
Na podlagi 10. ~lena zakona o dru‘benem varstvu du{evno
in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, {t. 41/83) in 37.
~lena zakona o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za
leto 1994 (Uradni list RS, {t. 26/94) je Vlada Republike Slovenije na 134. seji dne 23. marca 1995 sprejela
SKLEP
o valorizaciji nadomestila za invalidnost in dolo~itvi
dodatka za tujo nego in pomo~
I
Nadomestilo za invalidnost zna{a od 1. 4. 1995 dalje
81,40 % edinega vira.
II
Dodatek za tujo nego in pomo~ zna{a od 1. 4. 1995
dalje:
– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo~ pri opravljanju vseh osnovnih ‘ivljenjskih potreb, 46,5 % edinega vira;
– za invalidne osebe, ki potrebujejo pomo~ pri opravljanju ve~ine osnovnih ‘ivljenjskih potreb, 23,26 % edinega
vira.
III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi 17. ~lena zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, {t. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93,
43/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o za~asnem financiranju potreb iz prora~una Republike
Slovenije v prvem polletju leta 1995
1. ~len
Potrebe porabnikov sredstev prora~una se v prvem polletju leta 1995 za~asno financirajo po tej uredbi.
Za~asno financiranje se izvaja po finan~nem na~rtu, ki
je sestavni del te uredbe in temelji na prora~unu Republike
Slovenije za leto 1994, zakonu o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list RS, {t. 26/94) ter
obveznostih, dolo~enih v drugih zakonih.
2. ~len
V obdobju za~asnega financiranja za prvo polletje se
prihodki in odhodki prora~una dolo~ijo v naslednjih zneskih:
v tolarjih
Bilanca prihodkov in
odhodkov

Prihodki
235.500,000.000
Odhodki
229.019,478.166
Primanjkljaj
Prese‘ek
6.480,521.834
Zmanj{anje
sredstev na ra~unih

Ra~un financiranja

4.000,000.000
17.825,919.952
13.825,919.952
7.345,398.118

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov
ter v ra~unu financiranja so dolo~eni v posebnem delu te
uredbe.
3. ~len
Uporabniki morajo izvr{evati svoje naloge v mejah sredstev, dolo~enih s finan~nim na~rtom iz drugega odstavka
1. ~lena te uredbe, pri ~emer morajo upo{tevati postopke za
uporabo teh sredstev ter druga dolo~ila, opredeljena v zakonu
o izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto 1994.
4. ~len
Za pokrivanje odhodkov in odpla~ila dolgov se v okviru
za~asnega financiranja kot vir sredstev uporabljajo tudi sredstva zadol‘itve v skladu z 69. in 70. ~lenom zakona o
izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto 1994 v
vi{ini do 4.000 mio SIT in prese‘na sredstva prora~una iz
predhodnega leta.
5. ~len
Odhodki po tej uredbi so sestavni del prora~una za leto
1995 in se morajo izkazati v njegovem zaklju~nem ra~unu.
6. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. aprila 1995.
[t. 400-02/95-11/1-8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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872.
Na podlagi drugega odstavka 3. ~lena in 7. ~lena zakona
o finan~nih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, {t. 5/91) in v skladu z uredbo o
za~asnem financiranju potreb iz prora~una Republike Slovenije v prvem polletju leta 1995 (Uradni list RS, {t. 19/95)
izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o uvedbi finan~nih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem trimese~ju
leta 1995
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Za uresni~evanje ciljev, predvidenih z zakonom o
finan~nih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane, se finan~ne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane namenijo za:
Oznaka

Namen

1406
1414
1425
1443

Plemenske ‘ivali – pra{i~i – regres
Plemenske ‘ivali – drobnica – regres
Seme sladkorne pese – regres
Subvencioniranje obresti od posojil
za financiranje teko~e proizvodnje
Sadne sadike – regres
Sadike hmelja – regres

1454
1471
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Oznaka

Namen

1486

Izravnava stro{kov pridelave – podpora
gorsko-vi{inskem obmo~ju
Ulov plave ribe – podpora
Izravnava stro{kov pri pripravi blaga
za zunanji trg

1859
2629

Poleg intervencij iz prvega odstavka tega ~lena se javno
razpi{ejo {e druge intervencije za ohranjanje kmetijstva ter
proizvodnje hrane.
2. ~len
Upravi~enci do interventnih sredstev so tr‘ni proizvajalci hrane in sicer fizi~ne osebe, ki imajo prebivali{~e v
Republiki Sloveniji in pravne osebe (gospodarske dru‘be,
zadruge in druge organizacije), ki imajo sede‘ v Republiki
Sloveniji, razen ~e s to uredbo ni druga~e dolo~eno.
Zahtevke za izpla~ilo finan~nih intervencij po tej uredbi
uveljavljajo vlagatelji, to so upravi~enci iz prej{njega odstavka v lastnem imenu oziroma gospodarske dru‘be, finan~ne
organizacije in zadruge za upravi~ence – fizi~ne osebe, ~e jih
te za to pooblastijo.
3. ~len
Vlagatelji, ki sredstva pridobijo za druge upravi~ence,
morajo sredstva za vse ukrepe najpozneje dva delovna dneva
po prejemu prenakazati neposrednemu upravi~encu. Fizi~ni
osebi, za katerega je zahtevek vlo‘ila zadruga, se sredstva
naka‘ejo na hranilno knji‘ico pri hranilno-kreditni slu‘bi.
Vlagatelji, ki interventna sredstva pridobivajo za druge
upravi~ence, morajo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) skupaj z vlogo
predlo‘iti dokumente, iz katerih je razvidno, da so vsi odnosi v
zvezi z zahtevkom med vlagateljem in upravi~encem urejeni.
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4. ~len
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izpla~ila
interventnih sredstev upravi~encu z obsegom proizvodnega
oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli
blaga iz lastne trgovske mre‘e.
5. ~len
Za uveljavljanje zahtevkov, vklju~no s stro{ki
finan~nega poslovanja, sme vlagatelj, ki interventna sredstva
pridobiva za druge, upravi~encu zara~unati dejanske stro{ke,
toda najve~ 1 % od vi{ine uveljavljenih sredstev.
Na znesek dospelih vendar neporavnanih obveznosti iz
te uredbe ministrstvo ne pla~uje obresti.
6. ~len
Vlagatelji uveljavljajo interventna sredstva na podlagi
vloge. Vlogi morata biti prilo‘en predpisan obrazec, dolo~en
za posamezni namen in predpisana dokumentacija. Vlagatelji
zahtevkov jam~ijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov, navedenih na obrazcih.
Zahtevki se vlagajo in obrazce se dobi pri: Poslovnem zdru‘enju prehrane Slovenije, Ljubljana, Dunajska cesta 47/10.
7. ~len
Zahtevke se vlaga do 15. v teko~em mesecu za pretekli
mesec.
Nepopolni ali nepravo~asno vlo‘eni zahtevki se zavr‘ejo
s sklepom v roku 15 dni po prejemu.
Za nepravo~asno vlo‘ene zahtevke se smatrajo zahtevki,
ki so bili vlo‘eni po roku, dolo~enem v prvem odstavku.
Neutemeljeni zahtevki se zavrnejo.
8. ~len
Vlagatelji morajo vso dokumentacijo shranjevati v originalu najmanj 5 let in voditi evidenco, ki se nana{a na
uveljavljanje finan~nih intervencij. Vpogled vanjo morajo
omogo~iti upravnim organom, pristojnim za kmetijsko in{pekcijo, ter drugim organom, pristojnim za nadzor.
9. ~len
^e vlagatelj ne izpolni obveznosti oziroma kako druga~e
kr{i to uredbo, mora povrniti vsa neupravi~eno pridobljena sredstva skupaj s pripadajo~imi obrestmi. Obresti se ra~unajo od
dneva nakazila po zakoniti zamudni obrestni meri. Za zamujena
vra~ila se v skladu z zakonom obra~unajo zamudne obresti.
Vlagatelj mora vrniti vsa prepla~ila ali neupravi~eno
pridobljena sredstva, skupaj z obra~unanimi obrestmi. Ministrstvo lahko pobota terjatve z obveznostmi do istega vlagatelja.
10. ~len
Ministrstvo izpla~uje vlagateljem sredstva finan~nih intervencij samo do skupne vrednosti, dolo~ene za posamezni
namen s to uredbo.
11. ~len
Obra~un sredstev finan~nih intervencij za vlo‘ene zahtevke za mesec marec 1995 se opravi po pogojih, ki so
veljali za prvo trimese~je leta 1995.
II. UKREPI
12. ~len
1406 Plemenske ‘ivali – pra{i~i – regres
1. Namen ukrepa:
– spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih ‘ivali,
da se izbolj{a proizvodnost mesnatih pasem pra{i~ev.
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2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresira se nabavna cena plemenskih ‘ivali, ki jih
upravi~enci kupijo ali vzredijo v lastni proizvodnji in namenijo za obnovo ali pove~anje osnovne ~rede,
– obnova ~rede se regresira le do 45 % redne letne
obnove, za ‘ivali, ki presegajo ta dele‘, ni mogo~e uveljavljati regresa, razen ob pove~anju stale‘a osnovne ~rede,
– vse plemenske ‘ivali, za katere se regres izpla~uje,
morajo biti vzrejene v selekcijskih, razmno‘evalnih farmah
ali rejskih sredi{~ih,
– ‘ivali morajo imeti potrdilo o poreklu, ki ga izda
Biotehni{ka fakulteta – Oddelek za zootehniko,
– ‘ivali morajo ustrezati pogojem, ki jih dolo~a pravilnik o vodenju rodovni{tva, ugotavljanju proizvodnosti ‘ivali,
ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov,
– dobavitelj plemenskih ‘ivali jam~i, da ‘ivali ustrezajo zahtevam pravilnika iz prej{nje alinee,
– upravi~enec mora sodelovati v republi{kem selekcijskem programu.
3. Vi{ina regresa po kategorijah na posamezno plemensko ‘ival:
Nakup

MLADICE – breje
– nebreje
MERJASCI
– merjasci s testiranimi
star{i
– s testom lastne
proizvodnosti
– pleme ohranitev linije

Obnova iz lastne ~rede
Vrednost
[tevilo Vrednost [tevilo
v SIT/kom ‘ivali
v SIT/kom ‘ivali

18.000
7.000

325
400

30.000

50

45.000
–

40
–

5.000

2.100

20.000
20.000

20
50

4. Skupna vrednost regresa je 23,850.000,00 SIT.
13. ~len
1414 Plemenske ‘ivali – drobnica – regres
1. Namen ukrepa:
– pospe{evanje reje drobnice v za to primernih obmo~jih,
– zagotavljanje zadostne prireje mladih ‘ivali za obnovo osnovne ~rede.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelji so upravi~eni do regresa nakupne cene ‘ivali
ali za vzrejene ‘ivali v lastnem tropu za potrebe obnove
tropa,
– sredstva so namenjena premiranju plemenskih samic
in samcev, ovac in koz,
– regres se izpla~a za vsako plemensko ovco oziroma
kozo, ki pomeni pove~anje ali zamenjavo stale‘a osnovnega
tropa nad osnovnih 5 plemenskih samic ter za vsakega plemenskega samca za pove~anje ali zamenjavo, pri ~emer mora
imeti rejec najmanj 8 plemenskih samic pri bov{ki in jezersko sol~avski ovci in najmanj 15 plemenskih samic za
druge pasme drobnice,
– vse plemenske ‘ivali, za katere se uveljavlja regres,
morajo biti o{tevil~ene; izhajati morajo iz kontroliranih tropov,
– plemenska samica, za katero se uveljavlja regres, sme
biti stara najve~ {tiri leta,
– plemenjaki morajo biti znanega porekla; pregledati in
potrditi jih mora komisija za licenciranje,
– upravi~enec ne sme zmanj{ati stale‘a ‘ivali najmanj
5 let,
– regres velja tudi za trope, ki so vklju~eni v program
genske banke,
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 za vse ivali izdaja potrdilo o poreklu ivali in potrdilo o upravi~enosti regresa republi{ka selekcijska sluba.
3. Vi{ina podpore:
SAMICE
 obnova iz lastne ~rede
 nakup za obnovo
ali prvo naselitev
SAMCI

[tev. ivali

Vi{ina podpore SIT/kom

150

3.000

200
50

4.800
8.000

4. Skupna vrednost regresa je 1,810.000,00 SIT.
14. ~len
1425 Seme sladkorne pese  regres
1. Namen ukrepa:
 pove~anje pridelave sladkorne pese,
 pove~anje hektarskih pridelkov.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
 sklenjena pogodba o pridelavi in oddaji sladkorne
pese med Tovarno sladkorja Ormo in upravi~encem,
 podjetjem za 1,9 setvene enote/ha,
 kmetom za 2,2 setveni enoti/ha.
Tovarna sladkorja Ormo oskrbi pridelovalce s potrebnimi koli~inami semena.
3. Regresira se 5.847 semenskih enot.
Vi{ina regresa za semensko enoto je najve~ 5.987,00
SIT.
4. Skupna vrednost regresa je 35,005.989,00 SIT.
15. ~len
1443 Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje teko~e proizvodnje
1. Namen ukrepa:
 regresiranje dela obresti za najeta posojila za pitanje
govedi in pra{i~ev v lastni ali kooperacijski proizvodnji,
 regresiranje dela obresti za najeta posojila za zaloge
vina slovenskega porekla letnika 1994 v kleteh ali za odkup
grozdja letnika 1994. Skupna koli~ina grozdja in vina, za
katero se uveljavlja regres za subvencioniranje obresti, ne
sme presegati koli~ine odkupljenega oziroma pridelanega
grozdja letnika 1994,
 regresiranje obresti za najete kredite, za ivinorejsko,
rastlinsko in semenarsko proizvodnjo.
2. Upravi~enci:
 fizi~ne in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo;
 pravne osebe za lastno pridelavo ali odkup grozdja in
vina, fizi~ne osebe pa za lastno pridelavo grozdja.
3. Vlagatelji:
 finan~ne organizacije.
4. Pogoji za pridobitev sredstev regresa:
 sklenjena kreditna pogodba s finan~no organizacijo
za financiranje kmetijske proizvodnje;
 fizi~ne osebe morajo priloiti obrazec R 3  prijava
letnega pridelka grozdja, mo{ta oziroma vina za leto 1994 v
skladu s pravilnikom o na~inu vodenja registra proizvajalcev
grozdja in vina in o minimalnih pogojih za vpis v register
(Uradni list SRS, {t. 16/78).
Obdobje regresiranja in vi{ina priznanega posojila:

1.
2.

Proizvod
regresiranja

Obdobje
posojila /v SIT/

Vi{ina priznanega

goveji pitanci
osemenjevalni centri
vzrejali{~a in
progenotestne postaje
v govedoreji

1. 4. do 30. 6.

42.000/glavo

1. 4. do 30. 6.

87.000/glavo

3.
4.
5.
6.
7.

8.

[t. 19  31. III. 1995

Proizvod
regresiranja

Obdobje
posojila /v SIT/

Vi{ina priznanega

pra{i~i  pitanci
p{enica in oljnice
koruza
sladkorna pesa
semenska proizvodnja:
 p{enice
 koruze
 krompirja
odkup grozdja ali

1. 4. do 30. 6.
1. 4. do 30. 6.
1. 4. do 30. 6.
1. 4. do 30. 6.

8.500/glavo
20.000/ha
25.000/ha
50.000/ha

zaloge vina

enaki pogoji, kot za pridelavo
merkantilne p{enice in koruze
45.000/ha
1. 4. do 30. 6. 30 SIT/kg
za odkup grozdja
37,50 SIT/l za zaloge vina

5. Regresira se realna obrestna mera /r/, vendar najve~
do vi{ine 14 % letno. Obra~un obresti se izvede na konformni
na~in od zneska  osnove za obra~un, dolo~enega za posamezni proizvod iz tretjega stolpca tabele iz 4. to~ke tega ~lena.
Vlagatelj mora k zahtevku priloiti seznam upravi~encev
z obra~unom obresti.
6. Skupna vrednost regresa je 195,000.000,00 SIT.
16. ~len
1454 Sadne sadike  regres
1. Namen ukrepa:
 spodbujanje obnove nasadov s kakovostnim sadilnim
materialom.
2. Pogoji za pridobivanje sredstev:
Do regresa so upravi~eni pridelovalci, ki imajo skupaj z
e obstoje~imi povr{inami sadovnjakov najmanj 0,6 ha
sadovnjaka pri jablanah, hru{kah in breskvah; 0,1 ha pri
jagodah, pri drugem sadju pa najmanj 0,2 hektara. O obnovi
mora dati pozitivno mnenje krajevno pristojen kmetijski svetovalec. Upravi~enec mora redno prijavljati podatke o proizvodnji za prognozo pridelka.
Regresira se nakup sadnih sadik jablan, hru{k, breskev,
jagod, oreha, le{nika, oljke in ~e{nje; drugih sadnih vrst pa
samo na podlagi posebnega naloga ministrstva.
Regresiranje sadik poteka praviloma v zneskih na kos.
^e zahtevek presega predviden dele regresa na kos, se
obra~una regres v odstotnem deleu od vrednosti ra~una za
sadike.
3. Vi{ina regresa:
Sadna vrsta

jablana
hru{ka
breskva
jagoda
oreh
le{nik
oljka
~e{nja

SIT/kos oziroma v % od vi{ine ra~una

70
70
50
6
200
90
300
200

25
25
20
40
20
30
30
50

4. Skupna vrednost regresa je 12,000.000,00 SIT.
17. ~len
1471 Sadike hmelja  regres
1. Namen ukrepa:
 obnova proizvodnih nasadov hmelja z brezvirusnimi
sadikami stopnje elita in saditev mati~nih nasadov s sadikami
stopnje super elita.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva pridobi In{titut za hmeljarstvo in pivovarstvo,
ki sadike proda pridelovalcem.
3. Vi{ina regresa:
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Vrsta materiala

SIT/kom

ELITA
SUPERELITA

24,8
124,0

4. Skupna vrednost regresa je 27,400.000,00 SIT.
18. ~len
1486 Izravnava stro{kov pridelave  podpora
1. Namen ukrepa:
 pospe{evanje kmetijske proizvodnje na kra{kih, hribovskih in gorskovi{inskih obmo~jih z omejenimi proizvodnimi monostmi za kmetijstvo ter na strmih kmetijah,
 ohranjanje poseljenosti in kmetijske proizvodnje na
teh obmo~jih,
 pospe{evanje rajonizacije kmetijske proizvodnje.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
A. mleko
 podpora se uveljavlja za mleko, razvr{~eno v E, I., II.
in III. kakovostni razred,
 ukrep velja za kravje, ov~je in kozje mleko,
 upravi~enci morajo sodelovati pri izvajanju republi{kega selekcijskega programa,
 ivali morajo biti v A ali Z kontroli oziroma v drugi, s
selekcijskim programom dolo~eni kontroli (vse ivali morajo
biti o{tevil~ene),
 nadomestilo je namenjeno tudi predelavi mleka v
hribovskih in gorskih sirarnicah. Nadomestilo se izra~una iz
koli~ine prodanega sira, in sicer:
a/ 1 kg kozjega ali kravjega sira = 12 litrov mleka,
b/ 1 kg ov~jega sira = 6 litrov mleka;
 mleko mora izpolnjevati pogoje o kakovosti, dolo~ene:
a/ s pravilnikom o kakovosti mleka, mle~nih izdelkov,
siril in ~istih cepiv;
b/ s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo glede mikrobiolo{ke neopore~nosti ustrezati ivila v prometu;
c/ s pravilnikom o dolo~anju odkupne cene kravjega
mleka;
~/ z ustreznimi predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo
ivali;
 mleko ne sme biti namolzeno od krav, zdravljenih z
antibiotiki, pred iztekom karen~ne dobe;
 kakovost mleka po vseh navedenih kriterijih ugotavlja in potrjuje organizacija, ki se ukvarja s predelavo mleka
ali poobla{~ena organizacija.
B. mlado pitano govedo
 pri pitancih mora biti iva tea ob prodaji najmanj
300 kg, pri telicah in volih najmanj 270 kg,
 vlagatelj zahtevka mora izpla~ati podporo rejcem
isto~asno s pla~ilom za odkupljene ivali, kar mora biti razvidno iz odkupnega bloka,
 upravi~enec iz gorskovi{inskih obmo~ij, strmih kmetij, hribovitih in kra{kih obmo~ij ter drugih obmo~ij z omejenimi proizvodnimi monostmi za kmetijstvo, mora imeti
ivali, za katere uveljavljajo podporo, v pitanju najmanj {est
mesecev.
C. konji
 ivali slovenske hladnokrvne in haflin{ke pasme:
a/ ki se pitajo za meso,
b/ ki niso starej{e od enega leta,
c/ ki so ob prodaji teke najmanj:
 pri haflin{ki pasmi 200 kg ive tee,
 pri hladnokrvni pasmi 300 kg ive tee;
^. drobnica
 ivali tistih pasem:
a/ ki so dolo~ene s slovenskim rejskim in selekcijskim
programom,
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b/ ki niso starej{e od enega leta,
c/ ki ob prodaji tehtajo najmanj 15 kg ive tee.
3. Vi{ina podpore:
Obmo~je

SIT/l mleka
SIT/kg prirasta .t./
krav
drobnice Govedi Konj Drobnice






4
5
4

6
10
8

25
42
35

30
45
35

30
45
40

1,5

3

15

25

25

hribovsko in kra{ko
gorsko vi{insko
strme kmetije
druga obmo~ja
z omej. proizv.
monostmi
za kmetijstvo

4. Skupna vrednost podpore je za prirejo mleka
223,000.000,00 SIT in za prirejo mesa 184,000.000,00 SIT.
19. ~len
1859 Ulov plave ribe  podpora
1. Namen ukrepa:
 pla~ilo od{kodnine za ulov plave ribe v hrva{kem
morju v skladu z meddravno pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrva{ko v letu 1995,
 nadomestilo za dele ulova plave ribe, ki se predela v
ribje konzerve.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
 predloene posebne carinske deklaracije uvoza rib iz
Republike Hrva{ke,
 predloene fakture odkupljenih rib za predelavo iz
ulova v Republiki Sloveniji in v odprtih vodah Jadranskega
morja.
3. Vi{ina podpore:
 20 % vrednosti ulovljenih rib v hrva{kem morju,
 do 20 % cene odkupljene ribe za predelavo v ribje
konzerve.
4. Skupna vrednost podpore je 8,300.000,00 SIT.

trg

20. ~len
2629 Izravnava stro{kov pri pripravi blaga za zunanji

1. Namen ukrepa:
 nadomestilo uvoznih obremenitev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega
blaga.
2. Vi{ina izravnave stro{kov za posamezne proizvode je
dolo~ena v seznamu proizvodov in vi{ina izravnave stro{kov
pri pripravi blaga za zunanji trg iz priloge, ki je sestavni del
uredbe in je objavljena skupaj z njo.
3. Skupna
vrednost
izravnave
stro{kov
je
273.000.000,00 SIT.
21. ~len
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
uvedbi finan~nih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane (Uradni list RS, {t. 1/95).
22. ~len
Ta uredba za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 402-03/93-3/15-8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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873.
Na podlagi drugega odstavka 3. ~lena in 6. ~lena zakona
o finan~nih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, {t. 5/91) in v skladu z uredbo o
za~asnem financiranju potreb iz prora~una Republike Slovenije v prvem polletju 1995 (Uradni list RS, {t. 19/95)
izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o podalj{anju veljavnosti uredbe o uvedbi finan~nih
intervencij za celostno urejanje pode‘elja in obnovo vasi
za drugo polletje leta 1994
1. ~len
Veljavnost uredbe o uvedbi finan~nih intervencij za
celostno urejanje pode‘elja in obnovo vasi za drugo polletje
leta 1994 (Uradni list RS, {t. 38/94) se podalj{a za obdobje
za~asnega financiranja potreb iz prora~una Republike Slovenije v prvem polletju leta 1995.
2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 402-03/93-2/7-8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

874.
Na podlagi drugega odstavka 45.b ~lena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93) in ~etrtega odstavka 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 136. seji dne 30. marca 1995 sprejela
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega na~rta za
avtocesto na odseku Vransko - Blagovica
in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoro~nega plana za obdobje
1986 - 2000 in dru‘benega plana za obdobje 1986 - 1990
ob~ine Lukovica,
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoro~nega plana za obdobje 1986 - 2000 in
srednjero~nega dru‘benega plana za obdobje
1986 - 1990 ob~ine Kamnik,
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoro~nega plana za obdobje 1986 - 2000 in
srednjero~nega dru‘benega plana za obdobje
1986 - 1990 ob~ine Zagorje ob Savi,
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoro~nega plana za obdobje 1986 - 2000 in
srednjero~nega dru‘benega plana za obdobje
1986 - 1990 ob~ine @alec
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s programskimi zasnovami v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega na~rta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega na~rta za avtocesto na odseku Vransko Blagovica (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega na~rta), ki
ga je izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o., Celje, pod
{tevilko projekta 473/95, marec 1995.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da osnutek lokacijskega na~rta ni skladen s prostorskimi sestavinami dolgoro~nega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Uradni list SRS, {t. 1/86, 41/87 in Uradni list RS, {t.
36/90) in dru‘benega plana SR Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, {t. 2/86, 41/87 in
23/89), v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega na~rta
(v nadaljevanju: republi{ki prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoro~nega plana ob~ine Lukovica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni vestnik ob~ine Dom‘ale, {t.
9/86, 23/89 in 2/90) in dru‘benega plana ob~ine Lukovica
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik ob~ine
Dom‘ale, {t. 10/86) s programsko zasnovo v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega na~rta, spremembo in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro~nega plana ob~ine
Kamnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list
SRS, {t. 3/89 in Uradni list RS, {t. 22/92) in srednjero~nega
dru‘benega plana ob~ine Kamnik za obdobje od leta 1986
do leta 1990 (Uradni list SRS, {t. 31/86 in Uradni list RS,
{t. 22/92) s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega na~rta, spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro~nega plana ob~ine Zagorje ob
Savi za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik
Zasavja, {t. 11/86) in srednjero~nega dru‘benega plana
ob~ine Zagorje ob Savi za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni vestnik Zasavja, {t. 11/86) s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega na~rta,
spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro~nega
plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjero~nega
dru‘benega plana ob~ine @alec (Uradni list RS, {t. 21/90,
34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94) s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
na~rta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih
aktov ob~in).
III
Ker Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek
lokacijskega na~rta skladen s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega dru‘benega plana Republike Slovenije - prva
obravnava - EPA 728, ki ga je Vlada Republike Slovenije
dne 17. 11. 1994 ‘e poslala v obravnavo in sprejem Dr‘avnemu zboru Republike Slovenije, se {teje, da je s tem izpolnjen
pogoj iz drugega odstavka 45.b ~lena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor, ko Vlada Republike Slovenije
predlaga Dr‘avnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo
in sprejem spremembe in dopolnitve republi{kih prostorskih
planskih aktov v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
na~rta.
IV
Vlada Republike Slovenije predlaga ob~inam Lukovica,
Kamnik, Zagorje ob Savi in @alec v obravnavo in sprejem
spremembe in dopolnitve planskih aktov ob~in.
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V
Ob~ine Lukovica, Kamnik, Zagorje ob Savi in @alec
morajo poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo
javnih obravnav osnutka lokacijskega na~rta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov ob~in. Javna razgrnitev
traja en mesec od uveljavitve tega sklepa.

III
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VI
V ~asu javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega na~rta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov ob~in, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.

Vlada Republike Slovenije

VII
Ob~ine Lukovica, Kamnik, Zagorje ob Savi in @alec
morajo v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve zbrati vse
pripombe in predloge, se do njih opredeliti ter jih poslati
ministru za okolje in prostor. ^e v tem roku minister ne
prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se {teje, da
na osnutek lokacijskega na~rta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.
VIII
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 350-04/93-4/10-8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

[t. 380-05/93-6/14-8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

876.
Na podlagi 19. ~lena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, {t. 33/81 in 29/86) je Vlada Republike
Slovenije na 136. seji 30. marca 1995 sprejela
SKLEP
o dolo~itvi vi{ine povra~il za nove priklju~itve in za
pove~anje obstoje~ih mo~i na nizki napetosti 0,4 kV in
napetosti 1-35 kV
I
Vi{ina specifi~nega stro{ka “a” (SIT/kV) na napetosti
0,4 kV po 15. ~lenu meril in kriterijev o povra~ilih za nove
priklju~itve in za pove~anje obstoje~ih priklju~nih mo~i uporabnikov na nizki napetosti 0,4 kV in na napetosti 1-35 kV
(Uradni list SRS, {t. 2/82, 1/83, 1/84, 27/85, 50/86, 45/87 in
3/88) zna{a za:
– gospodinjski odjem
17.011 SIT/kW
– ostali odjem na 0,4 kV
24.570 SIT/kW.

875.
Na podlagi 19. ~lena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, {t. 33/81 in 29/86) je Vlada Republike
Slovenije na 136. seji 30. marca 1995 sprejela
SKLEP
o dolo~itvi vi{ine temeljnega zneska za pove~anje
priklju~ne mo~i uporabnikov elektri~ne energije na
110 kV napetosti
I
Temeljni znesek za pove~anje priklju~ne mo~i uporabnikov elektri~ne energije na 110 kV zna{a po 3. ~lenu kriterijev o zdru‘evanju sredstev uporabnikov elektri~ne energije
na 110 kV za pove~anje priklju~ne mo~i (Uradni list SRS, {t.
15/87 - pre~i{~eno besedilo in {t. 3/88) 77.592 SIT/kW.
II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
dolo~itvi vi{ine temeljnega zneska za pove~anje priklju~ne
mo~i uporabnikov elektri~ne energije na 110 kV napetosti
(Uradni list RS, {t. 47/92).

II
Vi{ina specifi~nega stro{ka “b” (SIT/kW) za uporabnike na napetosti 1-35 kV po 25. ~lenu meril in kriterijev iz
prej{nje to~ke zna{a 37.737 SIT/kW.
III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
dolo~itvi vi{ine povra~il za nove priklju~itve in za pove~anje
obstoje~ih mo~i na nizki napetosti 0,4 kV in napetosti 1-35 kV
(Uradni list RS, {t. 47/92).
IV
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 380-05/93-6/14-8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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877.
Na podlagi 19. ~lena zakona o energetskem gospodarstvu
(Uradni list SRS, {t. 23/81 in 29/86), 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) in drugega odstavka 23. ~lena tarifnega sistema za prodajo elektri~ne energije iz
elektroenergetskega sistema in za odkup elektri~ne energije od
malih proizvajalcev (Uradni list RS, {t. 58/92) je Vlada Republike Slovenije na 136. seji 30. marca 1995 sprejela
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2
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 380-05/93-6/12-8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

SKLEP
o spremembi sklepa o pravici do zni‘anja cen elektri~ne
energije

878.
1
Prva alinea prvega odstavka to~ke I. sklepa o pravici do
zni‘anja cene elektri~ne energije (Uradni list RS, {t. 73/94)
se spremeni tako, da se glasi:
’– Dru‘bi TDR - Nekovine, kot uporabniku elektri~ne
energije, se obra~una porabljena elektri~na energija po tarifnih postavkah za prodajo elektri~ne energije, zni‘anih za
14,2 %.’

Odjemna skupina

Tarifna
stopnja

Sezona

Obra~. mo~
Mese~no
SIT/kW

Na podlagi 4. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
SOGLASJE
k tarifnim postavkam za prodajo elektri~ne energije
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k tarifnim postavkam za prodajo elektri~ne energije, in sicer:

Delovna energija SIT/kWh
Enotar. Dirigir.
merjenje poraba

Jalova energija
SIT/kvarh
VT
MT

KT

VT

MT

2.158,40
2.341,86
1.753,70
1.902,76
1.349,00
1.463,67

7,43
8,06
6,03
6,54
4,64
5,03

6,61
7,17
5,36
5,82
4,13
4,48

4,13
4,48
3,35
3,63
2,58
2,80

-

-

2,31
2,51
1,89
2,05
1,45
1,57

1,36
1,48
1,11
1,20
0,85
0,92

VS
SS
NS
Trotarifno VS
merjenje SS
NS

2.158,40
1.753,70
1.349,00
2.063,20
1.676,35
1.289,50

7,43
6,03
4,64
7,58
6,16
4,73

6,61
5,36
4,13
6,74
5,47
4,21

4,13
3,35
2,58
4,21
3,42
2,63

-

-

2,31
1,89
1,45
2,35
1,90
1,46

1,36
1,11
0,85
1,38
1,12
0,86

Dvotarifno VS
merjenje SS
NS
Z merjeno VS
mo~jo
NS

2.063,20
1.676,35
1.289,50
121,16

-

7,21
5,87
4,51
12,95

4,24
3,45
2,65
7,62 10,89 6,09

2,35
1,90
1,46
-

1,38
1,12
0,86
-

80,77

-

8,64

7,26 4,06

-

-

Brez merj. VS
(varovalka) NS

100,96
100,96

-

12,95
8,64

7,62 10,89 6,09
5,08 7,26 4,06

-

-

A. Za prodajo na prenosni mre‘i
Odjem na 110 kV
Odjem na 35 kV
Odjem na 110 kV
Odjem na 35 kV
Odjem na 110 kV
Odjem na 35 kV

VS
SS
NS

B. Za prodajo na distribucijski mre‘i
Odjem na 110 kV

Odjem na 1-35 kV

Gospodinjski
odjem

5,08
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Odjemna skupina

Tarifna
stopnja

Mali odjem v
gospodinjstvu

Delovna energija SIT/kWh
KT

VT

Enotar. Dirigir.
merjenje poraba

MT

Jalova energija
SIT/kvarh
VT
MT

100,96

-

-

- 12,70

-

-

-

NS
VS
NS
VS
NS

100,96
454,89
303,26
128,80
128,80

-

12,78
8,52
15,49
10,32

- 12,70
7,52
5,01
9,11
6,07
-

-

2,99
1,99
2,99
1,99

1,76
1,17
1,76
1,17

Mala poraba VS
NS
Javna
VS
razsvetljava NS
VS
NS

128,80
128,80
-

-

12,95
8,64

- 14,88
- 14,88
- 10,80
- 7,20
7,62
5,08
-

-

-

-

II.

Nakup od industrijskih
in malih elektrarn

Obra~. mo~
Mese~no
SIT/kW

VS

I.

Ostali odjem na
nizki napetosti

Sezona
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KRATICE OZNA^UJEJO:
VS – vi{ja sezona na visoki napetosti: v mesecih januar, februar in december
– vi{ja sezona na nizki napetosti: v mesecih januar,
februar, marec, oktober, november in december.
SS – srednja sezona na visoki napetosti: v mesecih
marec, april, oktober in november
– srednje sezone na nizki napetosti ni.
NS – ni‘ja sezona na visoki napetosti: v mesecih maj,
junij, julij, avgust in september
– ni‘ja sezona na nizki napetosti: v mesecih april, maj,
junij, julij, avgust in september.
KT – koni~ne dnevne tarifne postavke za uporabnike
na visoki napetosti.
Ob delavnikih od ponedeljka do petka:
v ~asu VS 6 ur dnevno
v ~asu SS 5 ur dnevno
v ~asu NS 4 ur dnevno.
Ure KT dolo~a vsako leto dobavitelj.
VT – ve~je dnevne tarifne postavke ob delavnikih od
ponedeljka do sobote v ~asu od 6. do 13. ure in od 16. do 22.
ure; v razdobju, ko se uporablja poletni ~as pa od 7. do 14.
ure in od 17. do 23. ure, razen ur, ki se na visoki napetosti
dolo~ajo kot ure KT.
MT – manj{e dnevne tarifne postavke v ~asu od 13. do
16. ure in od 22. do 6. ure; v razdobju, ko se uporablja poletni
~as pa od 14. do 17. ure in od 23. do 7. ure. Ob nedeljah je
manj{a dnevna tarifa ves dan.
V malem odjemu v gospodinjstvih in mali porabi v
ostalem odjemu se zara~una samo 1 kW obra~unske mo~i
mese~no.
II
Tarifne postavke iz I. to~ke za~nejo veljati 1. aprila
1995.
[t. 380-05/93-6/12-8
Ljubljana, dne 30. marca 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

879.
Na podlagi ~etrtega odstavka 48. ~lena zakona o gozdovih (Uradni list RS, {t. 30/93) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in
sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev prora~una
Republike Slovenije
1. ~len
V ~etrtem odstavku 2. ~lena odredbe o financiranju in
sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev prora~una Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 58/94) se ~rta besedilo
“ki jih letno dolo~i minister, pristojen za gozdarstvo”.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Priznani najvi{ji stro{ki na enoto dela iz prej{njega
odstavka zna{ajo na delovni dan 9.170 tolarjev za lastnika
gozda oziroma 14.020 tolarjev za poklicnega delavca v
gozdu.”
Sedanji peti in {esti odstavek postaneta {esti in sedmi
odstavek.
2. ~len
Priloga 3, dolo~a dele‘ sofinanciranja vzdr‘evanja gozdnih cest iz prora~una Republike Slovenije v posameznih
ob~inah, se nadomesti z novo prilogo 3, ki je sestavni del te
odredbe in je objavljena skupaj z njo.
3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 322-022/95
Ljubljana, dne 22. marca 1995.
dr. Jo‘e Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Priloga 3
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880.
Na podlagi 26. ~lena zakona o upravi (Uradni list RS, {t.
67/94), v zvezi s 25. ~lenom zakona o zunanjetrgovinskem
poslovanju (Uradni list RS, {t. 13/93, 66/93, 7/94) in
4. ~lenom uredbe o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
(Uradni list RS, {t. 41/93, 45/93, 68/94) izdaja minister za
kulturo
PRAVILNIK
o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz kulturne
dedi{~ine
1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ajo predmeti kulturne dedi{~ine, ki se {tejejo kot blago oziroma predmeti, ki imajo
zgodovinsko, umetni{ko ali kulturno vrednost po zakonu o
zunanjetrgovinskem poslovanju, in kot umetni{ki predmeti,
zbirke in starine po uredbi o razvrstitvi blaga v oblike izvoza
in uvoza, za katere mora biti pridobljeno izvozno dovoljenje.
To so predmeti ~love{kega in naravnega izvora, kot na primer:
– umetni{ka in umetnoobrtna dela,
– arheolo{ke in paleontolo{ke najdbe,
– predmeti vsakdanjega ‘ivljenja,
– kovanci, medalje, odlikovanja, znaki in zna~ke, znamke in druge vrednotnice,
– knjige in drugi tiski,
– dokumentarno gradivo, kot so spisi, listine in drugi
dokumenti, karte, na~rti, plakati, kartoteke, slikovni, filmski
in zvo~ni zapisi skupaj s pripomo~ki za njihovo uporabo,
– glasbila,
– stroji, vozila, tehni~ne naprave in orodje,
– staro oro‘je in njegovi deli, strelivo in njegovi deli ter
druga bojna oziroma voja{ka oprema,
– minerali, fosili, jamski inventar,
– preparirane ‘ivali in rastline in njihove razvojne oblike itd., ki imajo za Republiko Slovenijo kulturno vrednost
zaradi svojega zgodovinskega, umetnostnega, znanstvenega
ali splo{nega ~love{kega pomena.
2. ~len
Predmete iz prej{njega, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije, je mo‘no trajno ali za~asno izvoziti le na
podlagi izvoznega dovoljenja, ki ga izda minister, pristojen
za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister) po postopku
dolo~enem s tem pravilnikom.
3. ~len
(1) Predmet kulturne dedi{~ine (v nadaljnjem besedilu:
predmet) je mogo~e trajno izvoziti le, ~e nima tak{ne kulturne vrednosti, da bi njegov izvoz osiroma{il kulturno
dedi{~ino Republike Slovenije. Pri ugotavljanju kulturne
vrednosti predmeta veljajo naslednja merila:
– avtorsko in razvojno merilo: predmet ne sme biti
pomembno avtorsko delo oziroma ne sme predstavljati
pomembnega ~lena v razvoju dolo~ene {ole, sloga ali v razumevanju izbranega podro~ja kulture;
– tipolo{ko merilo: predmet ne sme biti zna~ilen predstavnik svojega tipa oziroma zvrsti. ^e gre za obrtni{ko ali
industrijsko izdelan predmet oziroma predmet vsakdanjega
‘ivljenja, ki ga ni mogo~e ocenjevati po avtorskem in razvojnem merilu, predmet ne sme biti starej{i od osemdeset let.
Ta starostna meja je lahko za predmete, ki so rezultat izumrle
obrti ali tehnolo{kega postopka, oziroma je njegova osnovna
uporaba ‘e zamrla, tudi kraj{a. Dokumentarno gradivo ne
sme biti starej{e od petdeset let. ^e gre za tehni~no napravo,
oro‘je, strelivo in bojno oziroma voja{ko opremo serijske
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izdelave, predmet ne sme biti starej{i od {tirideset let, za
vozila z lastnim pogonom pa trideset let. Starostne meje iz te
alinee se lahko izjemoma spremenijo le v upravi~enih primerih, ki so posebej utemeljeni s strokovnim mnenjem komisije za izvoz, kot na primer pri izmenjavi gradiva med muzeji,
zaradi vklju~evanja del slovenskih umetnikov v mednarodno
pomembne muzejske zbirke, pri prodaji izjemno pogostih
predmetov itd;
– zgodovinsko merilo: ne glede na svoj izvor predmet
ne sme biti povezan z osebnostjo, dogodkom ali dogajanjem,
ki ima poseben pomen za slovensko zgodovino oziroma zgodovino na ozemlju Republike Slovenije ali njenih delov;
– kompleksno merilo: predmet ne sme biti del zbirke,
ki je razgla{ena za kulturni spomenik oziroma ki ima spomeni{ki pomen, ali predstavlja nepogre{ljivi del nepremi~nega kulturnega spomenika;
– prostorsko merilo: predmet ne sme biti redek primer
svoje zvrsti na ozemlju Republike Slovenije ali na njenem
delu, od koder izvira;
– dodatna merila: utemeljen sum, da gre za predmet, ki
je bil ilegalno uvo‘en iz druge dr‘ave ali druga~e protipravno
pridobljen ali namerno razstavljen oziroma po{kodovan, zato
da bi se zmanj{ala njegova kulturna vrednost.
(2) Izvoz predmeta, ki je delo ‘ive~ega umetnika in ki
ga izva‘a avtor sam, oziroma avtor z izvozom sogla{a, je
prost. Zanj mora biti pridobljeno izvozno dovoljenje zaradi
ugotavljanja istovetnosti.
(3) Dolo~ba prej{njega odstavka tega ~lena se smiselno
uporablja za izvoz predmeta, ki je bil za~asno uvo‘en v
Republiko Slovenijo na podlagi veljavnega dovoljenja dr‘ave
izvoznice, oziroma predmeta, ki je bil v Republiko Slovenijo
ilegalno uvo‘en in je ugodeno zahtevku za njegovo vrnitev v
skladu z mednarodnim pravom.
(4) Pri za~asnem izvozu predmeta se kot merilo praviloma uporablja predlo‘itev ustreznega jamstva, da se bo predmet, v dolo~enem roku vrnil v Republiko Slovenijo, in da
razen vi{je sile ne obstaja verjetnost, da se bo zaradi
za~asnega izvoza zmanj{ala njegova kulturna vrednost.
4. ~len
Izvoznik predmeta je lahko fizi~na ali pravna oseba, ki
je bodisi lastnik predmeta bodisi poobla{~enec lastnika. ^e je
poobla{~enec pravna oseba, mora biti registriran za trgovanje
s predmeti kulturne dedi{~ine oziroma za zunanjetrgovinsko
poslovanje.
5. ~len
(1) Vlogo za izvozno dovoljenje vlo‘i izvoznik, ki je
stranka v postopku izdaje tega dovoljenja. Vloga se vlo‘i pri
Ministrstvu za kulturo, Upravi Republike Slovenije za kulturno dedi{~ino (v nadaljnjem besedilu: uprava).
(2) Izvoznik lahko vlo‘i vlogo za dovoljenje za trajni ali
za za~asni izvoz.
(3) Izvoznik lahko vlo‘i vlogo za izvozno dovoljenje za
posami~en predmet ali za po{iljko predmetov (v nadaljnjem
besedilu: po{iljka). ^e izvoznik vlo‘i vlogo za izvozno dovoljenje za po{iljko, se v postopku izdaje izvoznega dovoljenja obravnava vsak predmet posebej.
(4) Po{iljka trajnega izvoza po tem pravilniku so predmeti:
– ki jih izva‘a isti izvoznik,
– imajo isti namen izvoza,
– se ob izvozu carinijo hkrati na isti carinarnici,
– so namenjeni istemu naslovniku v tujini.
(5) Po{iljka za~asnega izvoza so predmeti, ki poleg
zahtev iz prej{njega odstavka tega ~lena izpolnjujejo {e
naslednji zahtevi:

[t. 19 – 31. III. 1995

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

– vsi predmeti morajo biti hkrati pri istem naslovniku v
tujini,
– pri ponovnem uvozu v Republiko Slovenijo se morajo hkrati cariniti na isti carinarnici.
6. ~len
(1) Vloga za izvozno dovoljenje za trajni izvoz se vlo‘i
na obrazcu Obr. IKD.1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Vloga mora vsebovati:
– podatke o izvozniku,
– ime oziroma vrsta predmeta/predmetov izvoza,
– namen izvoza,
– carinarnica, za katero se predlaga, da bo opravila
postopek izvoznega carinjenja,
– {tevilo predmetov, ki se izva‘ajo v eni po{iljki,
– predvideni datum izvoza,
– podatke o naslovniku v tujini, kjer bodo predmeti po
izvozu iz Republike Slovenije.
(2) Vlogi iz prej{njega odstavka tega ~lena so prilo‘ene
naslednje priloge:
– za vsak predmet izpolnjen obrazec Opis predmeta
kulturne dedi{~ine, namenjenega izvozu (Obr. IKD.2), ki je
priloga tega pravilnika. Obrazec mora vsebovati barvno fotografijo predmeta in mora biti o{tevil~en, tako da se zadnja
zaporedna {tevilka predmeta sklada s podatkom iz pete alinee
prej{njega odstavka tega ~lena,
– za vsak predmet trije dodatni izvodi popolnoma enakih fotografij, kot je nalepljena na obrazcu iz prej{nje alinee;
– v primeru, da izvoznik ni lastnik predmetov, sodno
overjeno pooblastilo lastnika oziroma lastnikov,
– po presoji izvoznika dodatna dokumentacija o predmetih izvoza, o njegovi vrednosti, izvoru in avtorstvu.
(3) Vloga za izvozno dovoljenje za za~asni izvoz se
vlo‘i na obrazcu Obr. IKD.31, ki je priloga tega pravilnika.
Vloga za dovoljenje za za~asni izvoz poleg podatkov iz prvega odstavka tega ~lena vsebuje {e:
– carinarnico, za katero se predlaga, da bo opravila
postopek uvoznega carinjenja,
– predvideni rok ponovnega uvoza v Republiko Slovenijo,
– podatki o jamstvu iz ~etrtega odstavka tega ~lena.
(4) Vlogi za za~asni izvoz je poleg prilog iz drugega
odstavka tega ~lena obvezno prilo‘iti dokumentacijo o jamstvih izvoznika, da bodo predmeti po za~asnem izvozu vrnjeni v Republiko Slovenijo in da se zaradi za~asnega izvoza ne
bo zmanj{ala njihova kulturna vrednost.
(5) Vloga za trajni in za za~asni izvoz se izpolni v
skladu z navodili, ki so na vpogled pri upravi.
(6) Kadar izvoznik, ki ni avtor umetni{kega dela, uveljavlja prost izvoz po drugem odstavku 3. ~lena, mora biti
vlogi za izvoz prilo‘ena pisna izjava avtorja, da sogla{a z
izvozom.
(7) Vlogi za izvoz za~asno uvo‘enih predmetov mora
biti prilo‘eno izvozno dovoljenje dr‘ave izvoznice.
(8) Vlogi za izvoz predmetov, ki so bili ilegalno uvo‘eni
v Republiko Slovenijo in je bil v skladu z mednarodnim
pravom podan zahtevek za njihovo vrnitev v dr‘avo izvora,
mora biti prilo‘ena dokumentacija, ki pomeni pravno podlago za izdajo izvoznega dovoljenja.
(9) Izvoznik s svojim podpisom jam~i za resni~nost
podatkov, navedenih v vlogi in v prilogah.
7. ~len
Komisijo za izvoz imenuje minister. Komisija je sestavljena iz strokovnjakov za razli~na podro~ja premi~ne kulturne dedi{~ine in deluje na podlagi poslovnika, ki ga predpi{e
minister. Sede‘ in administracija komisije sta pri upravi.
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8. ~len
Delo komisije za izvoz vodi uradna oseba uprave (v
nadaljnjem besedilu: uradna oseba). ^e ni zadr‘kov glede
primernosti izvoza, navedenih v prvem in ~etrtem odstavku
3. ~lena, oziroma ~e so izpolnjene zahteve iz drugega in
tretjega odstavka istega ~lena, lahko uradna oseba sama opravi
vse naloge komisije za izvoz.
9. ~len
Naloge komisije za izvoz so:
– strokovna identifikacija predmetov, za katere so podane vloge za izvoz,
– priprava strokovnih mnenj o primernosti izvoza,
– opis predmetov kulturne dedi{~ine, ki so priloge k
izvoznim dovoljenjem oziroma k odlo~bam o prepovedi izvoza,
– ugotavljanje istovetnosti predmetov, za katere so podane vloge za izvoz, s predmeti, ki so na podlagi izvoznega
dovoljenja predani v postopek izvoznega carinjenja,
– ugotavljanje istovetnosti predmetov ob uvoznem carinjenju v primeru za~asnega izvoza,
– odlo~anje o primernosti za~asnega izvoza, ~e obstaja
verjetnost, da se bo zaradi za~asnega izvoza zmanj{ala kulturna vrednost predmetov.
10. ~len
(1) ^e vloga ne vsebuje vseh podatkov iz 6. ~lena,
uprava povabi izvoznika, da jo dopolni. Rok za dopolnitev
vloge ne sme biti dalj{i od tridesetih dni od dneva, ko je
izvozniku vro~eno vabilo za dopolnitev vloge. ^e izvoznik
vloge ne dopolni v dolo~enem roku, se {teje, da vloga sploh
ni bila vlo‘ena. Uprava izda o tem sklep.
(2) ^e komisija meni, da podatki, navedeni v vlogi, ne
zadostujejo za odlo~anje o primernosti izvoza, lahko izvede
dodatna poizvedovanja, kot sta ogled predmetov in preverjanje njihove kulturne vrednosti. Uprava lahko izvoznika
povabi, da vlogo dopolni ali da predlo‘i dodatno dokumentacijo. Rok za dopolnitev vloge oziroma za predlo‘itev dodatne dokumentacije je enak, kot je dolo~eno v prej{njem
odstavku tega ~lena. ^e izvoznik vloge v dolo~enem roku ne
dopolni oziroma ne predlo‘i dodatne dokumentacije, se izda
negativno strokovno mnenje o primernosti izvoza.
(3) Izvoznik nosi stro{ke priprave vloge in stro{ke ogleda predmeta, kot to dolo~ajo 6. ~len in prva dva odstavka tega
~lena.
11. ~len
(1) Komisija pripravi strokovno mnenje o primernosti
oziroma neprimernosti izvoza za predmete, za katere je bila
podana vloga za izvoz, in to na podlagi poro~ila ~lana komisije, ki je strokovnjak za dolo~eno podro~je kulturne dedi{~ine. ^e v komisiji ni strokovnjaka za kulturno dedi{~ino,
ki je predmet izvoza, predstojnik uprave pooblasti drugega
izvedenca za pripravo poro~ila.
(2) V strokovnem mnenju za za~asni izvoz komisija
preveri tudi vrednost jamstva ali dolo~i druga~no obliko jamstva, ki zavezuje izvoznika, da bo predmete v predvidenem
roku vrnil v Republiko Slovenijo.
12. ~len
(1) Minister dovoli trajni ali za~asni izvoz oziroma prepove trajni ali za~asni izvoz, ko si pridobi strokovno mnenje
komisije.
(2) ^e izvoznik izva‘a po{iljko, lahko minister dovoli
samo izvoz dolo~enih predmetov iz te po{iljke.
(3) Izvoznik mora pred pri~etkom izvoznega carinjenja
poravnati stro{ke iz tretjega odstavka 10. ~lena.
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13. ~len
(1) Dovoljenje za trajni izvoz mora vsebovati naslednje
podatke:
– podatke o izvozniku,
– ime oziroma vrsta predmeta/predmetov izvoza,
– carinarnica, kjer bo opravljen postopek izvoznega carinjenja in kjer bodo predmeti predani pod carinsko nadzorstvo,
– rok, v katerem morajo predmeti prestopiti mejo Republike Slovenije,
– rok veljavnosti dovoljenja,
– podatke o naslovniku v tuji dr‘avi, kamor se predmeti
izva‘ajo,
– dolo~bo o kritju stro{kov izdaje izvoznega dovoljenja,
– dolo~bo, ki zavezuje izvoznika, da osem dni pred
za~etkom izvoznega carinjenja o tem obvesti upravo zaradi
ugotovitve istovetnosti predmetov,
– razloge, ki utemeljujejo izvoz.
(2) Dovoljenje za za~asni izvoz dolo~i poleg podatkov
iz prvega odstavka tega ~lena tudi:
– rok, do katerega se morajo predmeti vrniti v Republiko Slovenijo,
– carinarnico, kjer bo opravljen postopek uvoznega
carinjenja,
– dolo~bo, ki zavezuje izvoznika, da osem dni pred
za~etkom uvoznega carinjenja o tem obvesti upravo zaradi
ugotovitve istovetnosti predmetov,
– dolo~bo o uporabi jamstev, ki jih je predlo‘il izvoznik, ~e predmeti ne bodo vrnjeni v Republiko Slovenijo
do dolo~enega roka, oziroma ~e se bo zaradi za~asnega izvoza zmanj{ala njihova kulturna vrednost.
(3) Izvoznemu dovoljenju mora biti za vsak predmet
prilo‘en opis na posebnem obrazcu, ki vsebuje tudi strokovno identifikacijo predmeta in o‘igosano fotografijo.
Obrazci so sestavni del izvoznega dovoljenja in morajo biti
o{tevil~eni od zaporedne {tevilke 1 do zaporedne {tevilke
zadnjega predmeta.
14. ~len
(1) V odlo~bi o prepovedi trajnega oziroma za~asnega
izvoza morajo biti, poleg podatkov o izvozniku in dolo~be o
kritju stro{kov iz tretjega odstavka 10. ~lena, navedeni tudi
razlogi, ki utemeljujejo prepoved izvoza.
(2) Odlo~bi o prepovedi izvoza so obvezno prilo‘ene
priloge, ki jih dolo~a tretji odstavek prej{njega ~lena.
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15. ~len
(1) Izvozno dovoljenje oziroma odlo~ba o prepovedi
izvoza se izdata v treh izvodih.
(2) En izvod dovoljenja se vro~i izvozniku. Drugi izvod
se vro~i carinarnici, ki je navedena v dovoljenju. Tretji izvod
se arhivira v spisu o izvozu predmetov kulturne dedi{~ine, ki
ga hrani uprava.
(3) Kadar minister izda odlo~bo o prepovedi izvoza, se
en izvod odlo~be vro~i Ministrstvu za finance, Republi{ki
carinski upravi. Za druga dva izvoda velja dolo~ba prej{njega
odstavka tega ~lena.
16. ~len
(1) Izvoznik obvesti upravo o za~etku postopka izvoznega carinjenja in pri za~asnem izvozu tudi o za~etku
postopka uvoznega carinjenja najkasneje osem dni pred
za~etkom postopka. Uradna oseba ali drug ~lan komisije je
prisoten pri za~etku izvoznega oziroma uvoznega carinjenja
zato, da ugotovi istovetnost predmetov.
(2) Uradna oseba ali drug ~lan komisije na izvoznem
dovoljenju in izvozni oziroma uvozni deklaraciji overi istovetnost predmetov.
(3) ^e v postopku carinjenja ni ugotovljena istovetnost
predmetov, se {teje, da je storjen prekr{ek v skladu s 35.
~lenom zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju.
17. ~len
(1) Uprava vodi dokumentacijo o vlogah za izvozna
dovoljenja, o strokovnih mnenjih komisije in o izvoznih dovoljenjih oziroma odlo~bah o prepovedi izvoza. Uprava tudi
trajno hrani spise in dokumentacijo o izvozu predmetov v
skladu z zakonom.
(2) Podatki, ki so zbrani v postopku izdaje izvoznih
dovoljenj, vklju~no s sestavo komisije za izvoz, sodijo med
uradne podatke in se smejo uporabljati le za namene varstva
kulturne dedi{~ine.
18. ~len
Pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 617-13/93
Ljubljana, dne 1. marca 1995.
Minister za kulturo
Sergij Pelhan l. r.
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881.

882.

Na podlagi 48. ~lena zakona o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, {t. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega odstavka 20. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t.
1/91-I) izdaja Banka Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 13. ~lena zakona o deviznem
poslovanju (Uradni list RS, {t. 1/91-I in 71/93), 23. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) in 17. to~ke
sklepa o na~inu opravljanja menjalni{kih poslov (Uradni list
RS, {t. 18/95) izdaja guverner Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru
za banke in hranilnice
1. V sklepu o kontnem okviru za banke in hranilnice
(Uradni list RS, {t. 5/94 in 40/94) se v kontnem okviru za
banke in hranilnice, ki je sestavni del sklepa, opravijo naslednje spremembe:
– ukinjajo se naslednji konti:
07 SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE IN ZUNAJPOSLOVNA SREDSTVA
070 – Denar za druge namene
071 – Sredstva za druge namene
072 – Sredstva skupne porabe za stanovanjske potrebe
073 – Sredstva skupne porabe za druge potrebe
074 – Druga izvenposlovna sredstva
972 – Viri sredstev skupne porabe za stanovanjske
potrebe
973 – Viri sredstev skupne porabe za druge potrebe
974 – Viri drugih zunajposlovnih sredstev
– uvedejo se novi konti:
1330 – Eskontirane menice
1338 – Dvomljive in sporne terjatve iz eskontiranih
menic
1339 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih eskontiranih menic
1362 – Vrednostni papirji tujih izdajateljev v tuji valuti
1372 – Delnice tujih izdajateljev v tuji valuti
168 – Terjatve za pla~ila, izvr{ena v tolarjih iz danih
jamstev tujim osebam
1680 – Terjatve za pla~ila, izvr{ena v tolarjih iz danih
jamstev tujim osebam
1688 – Dvomljive in sporne terjatve za pla~ila iz danih
jamstev tujim osebam
1689 – Popravki vrednosti dvom. in spornih terjatev iz
danih jamstev tujim osebam
3600 – Kratkoro~ne terjatve do centralne banke v tuji
valuti
3601 – Kratkoro~ne terjatve do centralne banke iz naslova za~asne prodaje deviz z obveznim ponovnim odkupom
1697 – Terjatve za pla~ila, izvr{ena v tuji valuti iz danih
jamstev tujim osebam
665 – Prihodki od vrednotenja investicijskih vrednostnih papirjev
8206 – Sredstva gospodarstva za opravljanje menjalni{kih poslov
8216 – Sredstva odvisnih podjetij za opravljanje menjalni{kih poslov
8256 – Sredstva bank in drugih finan~nih organizacij za
opravljanje menjalni{kih poslov
9022 – Rezerve oblikovane iz virov zunajposlovnih
sredstev
9023 – Sklad za odkup lastnih delnic
– naslednjim ra~unom se dopolni naziv:
8205 – Sredstva gospodarstva za kritje akreditivov, garancij, posojil v tujini in euro~ekov
8215 – Sredstva odvis. podjetij za kritje akreditivov,
garancij, posojil v tujini in euro~ekov.
2. Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za
knji‘enja po 1. 4. 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

NAVODILO
za izvajanje sklepa o na~inu opravljanja menjalni{kih
poslov
I. IZPOLNITEV POGOJEV
1. Pogodbeni menjalec lahko opravlja menjalni{ko dejavnost z dnem prevzema nalepke pri banki, s katero je sklenil
pogodbo o opravljanju menjalni{kih poslov.
Nalepka, ki jo pogodbeni menjalec prejme za vsako menjalno mesto, ko izpolni z zakonom predpisane pogoje za opravljanje menjalni{kih poslov, je {tirioglate oblike, zelene barve,
meri 16,3 x 11,6 cm, z zlatim napisom Banka Slovenije in z
napisom na belem polju: Menjalnica izpolnjuje pogoje za menjalni{ko poslovanje.
2. Banka po{lje Banki Slovenije zahtevek za pridobitev
nalepke Banke Slovenije, v katerem navede mati~no {tevilko
pogodbenega menjalca in seznam menjalnih mest za katere ‘eli
prevzeti nalepke Banke Slovenije. Banka zahtevku prilo‘i dva
izvoda podpisane pogodbe o opravljanju menjalni{kih poslov.
Za pogodbene menjalce, ki so ‘e poslovali na dan
uveljavitve sklepa o opravljanju menjalni{kih poslov, predlo‘i
banka Banki Slovenije zahtevek s seznamom vseh veljavnih
pogodb, aneksov k tem pogodbam in menjalnih mest svojih
pogodbenih menjalcev. V zahtevku navede tudi mati~ne {tevilke pogodbenih menjalcev.
II. TOLARSKI RA^UN MENJALNEGA MESTA IN
EVIDENCE
3. Banka vodi za vsako menjalno mesto pogodbenega
menjalca tolarski ra~un 8206 – sredstva gospodarstva za opravljanje menjalni{kih poslov.
A) Banka knji‘i prilive v dobro ra~una 8206 – sredstva
gospodarstva za opravljanje menjalni{kih poslov, kadar pogodbeni menjalec:
1. naka‘e tolarska sredstva iz svojega ‘iro ra~una:
v breme ra~una 1000
v dobro ra~una 8206
2. odvede tolarska sredstva iz blagajne menjalnega mesta:
v breme ra~una 101
v dobro ra~una 8206
3. odvede oziroma odproda tujo gotovino in potovalne
~eke banki:
v breme ra~una 3000
v dobro ra~una 2769
v breme ra~una 2769
v dobro ra~una 8206
4. naka‘e okvirni kredit, ki ga pri banki najame pogodbeni menjalec:
v dobro ra~una 8206
B) Banka knji‘i v breme ra~una 8206, kadar pogodbeni
menjalec:
1. dviga tolarska sredstva za dotacijo v blagajno menjalnega mesta:
v breme ra~una 8206
v dobro ra~una 101
2. naka‘e tolarska sredstva na svoj ‘iro ra~un:
v breme ra~una 8206
v dobro ra~una 1000
3. kupi tujo gotovino pri banki:
v breme ra~una 8206
v dobro ra~una 2769
v breme ra~una 2769
v dobro ra~una 3000
4. vra~a sredstva odobrenega okvirnega kredita banki:
v breme ra~una 8206.
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Pogodbeni menjalec je znesek odobrenega kredita dol‘an
dvigniti v tolarski ali v tuji gotovini in ga polo‘iti v blagajno
menjalnega mesta.
Za vra~ilo okvirnega kredita je pogodbeni menjalec dol‘an
uporabiti sredstva prvega odvoda iz blagajne menjalnega mesta.

Ponovna kontrola, s katero banka preverja, ali je pogodbeni menjalec odpravil pri predhodni kontroli ugotovljene nepravilnosti, se ne {teje za izpolnjeno obveznost iz prve in druge
alineje prvega odstavka te to~ke.

III. BLAGAJNI[KI DNEVNIK

VIII. OBVE[^ANJE BANKE SLOVENIJE O
UGOTOVITVAH KONTROLE

4. Pogodbeni menjalec je dol‘an voditi blagajni{ki dnevnik
v skladu z dolo~ili slovenskih ra~unovodskih standardov, kot
posebno pomo‘no knjigo oziroma analiti~no evidenco.
Vpisi v blagajni{ki dnevnik morajo biti ~asovno zaporedni, popolni, pravilni in a‘urni, gotovinski prejemki in izdatki pa
morajo biti vpisani takoj in sproti.
Blagajni{ki dnevnik se ob koncu vsake izmene zaklju~i
tako, da so v njem se{tevki za~etnih stanj, vseh poslovnih
sprememb, kon~nih stanj in se{tevek vseh omenjenih se{tevkov.
Blagajni{ki dnevnik, voden s pomo~jo ra~unalnika se vodi
tako, da je vsak za~etni vnos podprt z verodostojno knjigovodsko
listino. Pogodbeni menjalec mora z uporabni{kim programom in
s pomo~jo ra~unalnika zagotoviti avtomatsko izdelovanje knjigovodskih listin s predpisanimi oznakami tako, da uporabni{ki
program omogo~a izpis na zaslonu ali izpis na papirju.
Knjigovodske listine se lahko odlagajo na nosilcih podatkov v ustrezni ra~unalni{ki tehniki, ki omogo~a ponovne
izpise knjigovodskih listin. Ra~unalni{ki nosilci podatkov se
hranijo na na~in, ki zagotavlja popolno varnost in poznej{o
uporabnost.

9. Banka sestavi zapisnik o opravljeni kontroli menjalni{kega poslovanja pogodbenega menjalca za vsako menjalno
mesto posebej.
Banka po{lje zapisnik iz prej{njega odstavka v Banko
Slovenije izklju~no prek elektronske po{te najkasneje do petega
delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Zapisnik mora biti
zapisan v ASCII kodi.
Ne glede na dolo~ila iz prej{njega odstavka lahko banke,
ki so sklenile pogodbe o menjalni{kem poslovanju samo za
deset ali manj menjalnih mest, zapisnike po{iljajo Banki Slovenije tudi v pisni obliki.
Banka je dol‘na v zapisniku navesti:
– zaporedno {tevilko zapisnika, mati~no {tevilko pogodbenega menjalca, {tevilko pogodbe in {tevilko menjalnega mesta iz evidence Banke Slovenije;
– ugotovitve, ki se nana{ajo na izpolnjevanje pogojev in
na~in opravljanja menjalni{kih poslov v skladu z veljavnimi
predpisi.

IV. DNEVNO PORO^ANJE POGODBENEGA MENJALCA
5. Pogodbeni menjalec sestavi dnevno poro~ilo o odkupu in
prodaji tuje gotovine ter zbirni obra~un blagajne menjalnega
mesta na obrazcu, ki je sestavni del tega navodila (Obr. BS M-1).
V. DNEVNO KONTROLIRANJE PREJETIH PORO^IL
6. Banka je dol‘na isti ali najkasneje naslednji dan pisno
obvestiti Banko Slovenije v primeru, da ugotovi nepravilnosti
pri dnevni kontroli prejetih poro~il o odkupu in prodaji tuje
gotovine ter zbirnih obra~unov blagajn menjalnih mest.
VI. DNEVNO IN TEDENSKO PORO^ANJE BANKE
7. Banka dnevno poro~a Banki Slovenije o odkupu in
prodaji tujih pla~ilnih sredstev v skupnih zneskih valut,
prera~unanih v DEM, po srednjem te~aju Banke Slovenije,
lo~eno za doma~e in tuje fizi~ne osebe in lo~eno za banke in
pogodbene menjalce na obrazcu, ki je sestavni del tega navodila
(Obr. BS M-2).
Banka poro~a Banki Slovenije tedensko, vsak torek do 14.
ure, o odkupu in prodaji nekonvertibilnih pla~ilnih sredstev na
obrazcu, ki je sestavni del tega navodila (Obr. BS M-3).
Predmet zajemanja podatkov za poro~anje iz te to~ke so
podatki o neposrednem nakupu in prodaji.
VII. KONTROLA NA MENJALNEM MESTU
8. Banka je dol‘na:
– najmanj enkrat v {estih mesecih opraviti kontrolo opravljanja menjalni{kih poslov na vsakem menjalnem mestu, za
katero je sklenila pogodbo o opravljanju menjalni{kih poslov;
– v obdobju, za katerega je ocenila, da je aktivnost
poslovanja pogodbenega menjalca najve~ja, opraviti najmanj
dve kontroli menjalni{kega poslovanja pri pogodbenih menjalcih, pri katerih ima menjalni{ko poslovanje izrazito sezonski zna~aj,
– pri vsaki kontroli opravljanja menjalni{kih poslov ugotoviti skladnost knji‘enih transakcij na blagajni{kem mestu s
prometom na tolarskem ra~unu;
– o opravljeni kontroli sestaviti zapisnik ter v primeru
ugotovljenih nepravilnosti, pogodbenemu menjalcu dolo~iti
primeren rok za odpravo nepravilnosti.

IX. POTUJO^I MENJALCI
10. Potujo~i menjalci morajo imeti v ~asu poslovanja pooblastilo svojega pogodbenega menjalca in na vidnem mestu
oznako menjalec.
Potujo~i menjalci poslujejo v okviru dnevne dotacije s
strani menjalnega mesta. Ob zaklju~ku izmene sestavijo tolarski
in devizni obra~un ter vsa sredstva polo‘ijo v blagajno tega
menjalnega mesta.
X. POTRDILA
11. Potrdilo, ki ga izdela pogodbeni menjalec o opravljenem odkupu ali prodaji, mora obvezno vsebovati:
– ime banke,
– ime pogodbenega menjalca,
– ime in naslov menjalnega mesta,
– oznako in zaporedno {tevilko potrdila,
– {ifro osnove odkupa (796 doma~e fizi~ne osebe, 701
tuje fizi~ne osebe) ali prodaje (700 doma~e fizi~ne osebe, 701
tuje fizi~ne osebe),
– oznako valute, znesek v valuti in tolarjih ter te~aj,
– odstotek in znesek provizije,
– datum in kraj izdaje potrdila,
– podpis blagajnika oziroma njegovo {ifro, ~e je potrdilo
izdelano ra~unalni{ko.
XI. ARHIVIRANJE
12. Pogodbeni menjalec arhivira na menjalnem mestu naslednjo dokumentacijo:
– kopijo veljavne pogodbe o opravljanju menjalni{kih
poslov,
– kopijo sklepa o registraciji menjalni{ke dejavnosti,
– potrdilo banke o usposobljenosti menjalni{kih delavcev,
– blagajni{ke dnevnike in potrdila o odkupu in prodaji
tujih pla~ilnih sredstev, do izteka z zakonom dolo~enega roka
za hranjenje knjigovodske dokumentacije in
– ostalo knjigovodsko dokumentacijo, ki se nana{a na
poslovanje menjalnega mesta.
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XII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE ALI
RAZVEZA POGODBE
13. V primeru prenehanja veljavnosti ali razveze pogodbe
o opravljanju menjalni{kih poslov je pogodbeni menjalec dol‘an
prodati tujo gotovino in potovalne ~eke banki, s katero je sklenil pogodbo o opravljanju menjalni{kih poslov. Banka je dol‘na
saldirati ra~un menjalnega mesta in sredstva nakazati na ‘iro
ra~un pogodbenega menjalca.
Banka je dol‘na isti dan oziroma najkasneje naslednji dan
po razvezi pogodbe odstraniti in uni~iti nalepko, ki jo je pogodbeni menjalec pridobil z izpolnitvijo pogojev za opravljanje
menjalni{kih poslov in o tem z zapisnikom v treh delovnih dneh
obvestiti Banko Slovenije.
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XIII. USPOSABLJANJE DELAVCEV
14. Banke so dol‘ne zagotoviti usposabljanje delavcev, ki
opravljajo menjalni{ke posle, po programu, ki ga verificira
Banka Slovenije, dokler ne bo vzpostavljeno tovrstno izobra‘evanje pri Zdru‘enju bank Slovenije ali pri drugi ustrezni
ustanovi. Dokazilo o usposobljenosti delavcev je potrdilo banke
o opravljenem te~aju menjalni{kega poslovanja.
15. To navodilo za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Guverner
dr. France Arhar l. r.
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883.
Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobudi Pavla Ocepka in Magde Rous,
obeh iz Komende, na seji dne 23. 2. 1995
o d l o ~ i l o:
Sklep o uvedbi samoprispevka v denarju na obmo~ju
Krajevne skupnosti Komenda (Uradni list RS, {t. 21/94) ni v
neskladju z ustavo in zakonom.
Obrazlo‘itev
A)
1. Pobudnika sta vlo‘ila pobudi za oceno ustavnosti in
zakonitosti v izreku navedenega sklepa, ker menita, da je bila
uvedba krajevnega samoprispevka nezakonita, ker zanj ni
glasovala ve~ina krajanov, kot je to zahteval ob razpisu referenduma veljavni zakon o referendumu in o drugih oblikah
osebnega izjavljanja. Navajata, da je z izpodbijanim sklepom
kr{ena tudi dolo~ba 155. ~lena ustave, ker se je novi zakon o
referendumu in o ljudski iniciativi uporabil za nazaj. Pobudnik Pavel Ocepek meni, da je samoprispevek nasploh v nasprotju s 146. ~lenom ustave, ki ne predvideva samoprispevka kot vira financiranja lokalnih skupnosti. Nadalje {e navaja,
da zakon o lokalni samoupravi ne opredeljuje krajevne skupnosti kot obvezne oblike lokalnih skupnosti in je v pristojnosti ob~inskega sveta, ali bo razdelitev ob~ine na krajevne
skupnosti smatral za primerno. Po pobudnikovem mnenju so
le ob~ine temeljne samoupravne skupnosti in so pravice in
dol‘nosti s podro~ja lokalne samouprave vezane le nanje.
Prav tako meni, da je dolo~ba 4. ~lena zakona o ustanovitvi
ob~in in o dolo~itvi njihovih obmo~ij, ki dovoljuje, da krajevne skupnosti {e naprej delujejo, neresna, nezakonita in v
nasprotju s 155. ~lenom ustave. Pobudnik tudi opozarja, da je
graditev ve~namenske telovadnice finan~no in strokovno nestvaren projekt, saj se bo s samoprispevkom zbralo le 20 %
potrebnih sredstev in da ostala potrebna sredstva {e niso
zagotovljena. Oba pobudnika sta tudi predlagala, da se zadr‘i
izvr{evanje izpodbijanega sklepa, ker obstaja bojazen, da
vrnitev zbranega denarja ne bo mogo~a.
2. Ustavno sodi{~e je s sklepom {t. U-I-245/94 z dne
1. 12. 1994 sprejelo obe pobudi in do kon~ne odlo~itve
za~asno zadr‘alo izvr{evanje izpodbijanega sklepa.
3. V odgovoru krajevna skupnost med drugim navaja,
da je Skup{~ina ob~ine Kamnik odobrila dodatna sredstva za
izgradnjo telovadnice le pod pogojem, da krajevna skupnost
zagotovi sredstva s samoprispevkom in pridobi potrebna dovoljenja, ter da je bilo dne 8. 12. 1994 izdano tudi gradbeno
dovoljenje za gradnjo telovadnice. V obdobju od meseca
maja do novembra 1994 je bilo zbranih 9,760.087 SIT; od
tega so ‘e porabili 5,976.037,50 SIT za poravnavo stro{kov v
zvezi s pripravo za izgradnjo telovadnice, v kratkem pa bodo
morali poravnati {e drugi del obveznosti za izdelavo projektov v znesku 1,060.000 SIT.
V odgovoru na sklep o sprejetju pobud in za~asnem
zadr‘anju izvr{evanja izpodbijanega sklepa Krajevna skupnost Komenda poudarja, da bi ustavitev samoprispevka za
izgradnjo ve~namenske telovadnice imela za Komendo te‘ke
posledice. Ta samoprispevek je strogo namenski in vsa zbrana
sredstva so porabljena le za izgradnjo telovadnice. Prepoved
samoprispevka bo po mnenju krajevne skupnosti negativno
vplivala na krajane, ki ne bodo ve~ pripravljeni prispevati za
urejanje cest, kanalizacije, postavitev svetilk in drugih del v
krajevni skupnosti. Krajevna skupnost meni, da bi bilo sedaj,
ko je bilo ‘e porabljenih precej sredstev krajanov in opravljeno ogromno prostovoljnega dela, neprimerno ustaviti samoprispevek.
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Dr‘avnega
zbora v svojem pojasnilu z dne 12. 1. 1995 zastopa stali{~e,
da je v na{em pravnem sistemu praviloma potrebno sprejeti
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na~elo relativne ve~ine, ki je kljub pomanjkljivostim uveljavljeno v sodobni demokraciji. Vendar poudarja, da gre v
konkretnem primeru za posebnost – za samoobdav~itev
ob~anov – in dejstvo, da je do spremembe zakonske ureditve
pri{lo med postopkom uvedbe samoprispevka. Zato se postavlja vpra{anje, ali je na~elo relativne ve~ine tudi v tem primeru
skladno z na~elom pravne dr‘ave, predvsem s stali{~a pravne
varnosti prizadetih in varstva zaupanja v pravo.
B)
1. Krajevna skupnost Komenda je s sklepom (Uradni
list RS, {t. 17/94) razpisala referendum o krajevnem samoprispevku v denarju za izgradnjo ve~namenske telovadnice
za nedeljo, dne 10. 4. 1994. Referendum je bil razpisan na
podlagi 7. in 8. ~lena zakona o referendumu in o drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, {t. 23/77,
25/85 in 18/88), ki je v 21. ~lenu dolo~al, da je odlo~itev na
referendumu sprejeta, ~e je na obmo~ju, na katerem je bil
referendum razpisan, zanjo glasovala ve~ina ob~anov, ki imajo pravico glasovati na referendumu. Vendar je ta zakon dne
2. 4. 1994 prenehal veljati, ker je za~el veljati novi zakon o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94).
Novi zakon v 60. ~lenu dolo~a, da z dnem njegove uveljavitve preneha veljati zakon o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja in ne vsebuje prehodnih dolo~b, s
katerimi se praviloma urejajo prehodna vpra{anja, zlasti, kateri zakon se uporabi za postopke, ki so ‘e za~eti na podlagi
prej veljavnega zakona. Svet krajevne skupnosti je dne 14. 4.
1994 sprejel sklep, s katerim se uvede samoprispevek v denarju na obmo~ju Krajevne skupnosti Komenda, objavljen v
Uradnem listu RS, {t. 21/94. Poro~ilo volilne komisije Krajevne skupnosti Komenda o izidu referenduma je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, {t. 23/94 in iz njega je razvidno, da
je bila referendumska odlo~itev sprejeta z relativno ve~ino na
podlagi 23. ~lena novega zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi ({tevilo volivcev: 1635, {tevilo volivcev, ki so glasovali: 1281, {tevilo veljavnih glasovnic: 1260, {tevilo volivcev, ki so glasovali za: 725, {tevilo volivcev, ki so glasovali proti: 535).
2. V obravnavani zadevi je moralo ustavno sodi{~e predvsem oceniti, ali je sprejeta odlo~itev Sveta Krajevne skupnosti Komenda o uvedbi samoprispevka v skladu z ustavo in
zakoni, upo{tevajo~ dejstvo, da je bil referendum razpisan na
podlagi zakona, ki je dolo~al za sprejem referendumske
odlo~itve absolutno ve~ino, sam referendum oziroma glasovanje pa je bilo izvedeno v ~asu, ko je bil ta zakon ‘e v
celoti razveljavljen, novi zakon pa ni vseboval prehodnih
dolo~b, s katerimi bi bili urejeni tak{ni prehodni dejanski
primeri. Ustavno sodi{~e je po obravnavanju zadeve odlo~ilo,
da izpodbijani sklep o uvedbi samoprispevka ni v neskladju z
ustavo, zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi in
zakonom o lokalni samoupravi.
^etrti odstavek 90. ~lena ustave dolo~a, da je predlog na
zakonodajnem referendumu sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
volivcev, ki so glasovali. Na podlagi drugega odstavka
170. ~lena ustave je sprememba ustave na referendumu sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki so glasovali, pod
pogojem, da se glasovanja udele‘i ve~ina vseh volivcev.
Kolikor so nekatere vrste referendumov urejene ‘e v ustavi,
je zanje v ustavi torej predpisana le relativna ve~ina. To sicer
samo po sebi {e ne pomeni, da z zakonom za neko posebno
vrsto referenduma ne bi mogla biti predpisana tudi druga~na,
npr. absolutna ve~ina, vendar pa bi ob morebitnem pomanjkanju kakr{nekoli zakonske ureditve teh vpra{anj lahko {teli
to ureditev za dopustno in po analogiji uporabno tudi za vse
druge vrste referendumov. Novi zakon o referendumu in o
ljudski iniciativi podrobneje ureja referendum o spremembi
ustave, zakonodajni referendum in posvetovalni referendum
o vpra{anjih iz pristojnosti Dr‘avnega zbora (1. ~len). Glede
referenduma v novih lokalnih skupnostih zakon dolo~a le, da
se pri tem smiselno uporabljajo njegove dolo~be o postopku
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za izvedbo referenduma ter da postopek za izvedbo referenduma vodijo volilni organi, ki vodijo lokalne volitve (3. in
56. ~len). Dolo~be o referendumu v lokalnih skupnostih vsebuje tudi zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t.
72/93 in 57/94), ki v 11. in 44. ~lenu dolo~a referendum kot
eno izmed oblik neposrednega odlo~anja ob~anov v lokalnih
samoupravnih skupnostih. Navedeni zakon v drugem odstavku 46. ~lena tudi dolo~a, da je odlo~itev na referendumu,
ki ga je razpisal ob~inski svet, sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali, torej relativna ve~ina. Zakon
o lokalni samoupravi je tako spremenil potrebno ve~ino za
izglasovanje referendumske odlo~itve iz absolutne v relativno ve~ino. Zakon o lokalni samoupravi pa ne dolo~a, da bi
se njegove dolo~be smiselno lahko uporabljale tudi za referendume, ki jih ne razpi{e ob~inski svet, ampak svet krajevne skupnosti, tudi ne za tiste, ki so bili ali {e bodo razpisani {e pred konstituiranjem novih lokalnih skupnosti.
Iz povedanega izhaja, da je bilo vpra{anje potrebne
ve~ine za sprejem referendumske odlo~itve o samoprispevku
od prenehanja veljavnosti starega zakona o referendumu in o
drugih oblikah osebnega izjavljanja dalje zakonsko neurejeno (pravna praznina). Opisana pravna praznina se je v
praksi zapolnjevala tako, da so se za referendume v krajevnih
skupnostih po analogiji uporabljale dolo~be o referendumski
ve~ini novega zakona (zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi), in sicer 23. ~len, ki se nana{a na zakonodajni
referendum, ali pa dolo~be zakona o lokalni samoupravi, in
sicer 46. ~len, ki se nana{a na referendum, ki ga razpi{e
ob~inski svet. Analogna uporaba dolo~b obeh navedenih zakonov o relativni referendumski ve~ini za zapolnitev opisane
pravne praznine je tudi v skladu s stali{~i, uveljavljenimi v
pravni teoriji o razlagi pravnih aktov in s tem v zvezi o
zapolnjevanju pravnih praznin. V obravnavanem primeru je
bilo mogo~e le z upo{tevanjem celotnega pravnega sistema (s
sistemati~no razlago) najti ustrezno pravno normo za zapolnitev pravne praznine, ki je nastala zaradi pomanjkljive zakonske ureditve. Ker je zakon o referendumu in o drugih
oblikah osebnega izjavljanja dne 2. 4. 1994 prenehal veljati
in je bilo na podlagi analogne uporabe zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi in zakona o lokalni samoupravi treba
uporabiti pri ugotavljanju izida referenduma pravilo o relativni ve~ini, ni mogo~e govoriti o povratni veljavi in uporabi
pravnih aktov in torej o kr{itvi na~ela iz 155. ~lena ustave.
3. V zvezi z navedbami pobudnika Pavla Ocepka, da
krajevne skupnosti v novi lokalni samoupravi nimajo ve~
pravne podlage za svoje delovanje, in da je samoprispevek
nezakonit vir financiranja ob~in, ustavno sodi{~e pripominja,
da je 4. ~len zakona o ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94) dolo~il, da obstoje~e krajevne skupnosti nadaljujejo z delom do konstituiranja
novih skupnosti (va{kih, krajevnih ali ~etrtnih) oziroma do
uveljavitve ob~inskega statuta, ~e v ob~inskem statutu ne bo
predvidena delitev ob~ine na te skupnosti. Zakon o lokalni
samoupravi v 18. in 19. ~lenu ureja na~ela za delitev ob~ine
na njene o‘je dele, krajevne, va{ke in ~etrtne skupnosti, in
prepu{~a ob~inam, da same s svojimi statuti opredelijo naloge, ki jih ti o‘ji deli ob~ine opravljajo samostojno, na~in
njihovega financiranja, na~ela za organiziranost in delovanje
njihovih organov ter njihov pravni status. Obstoje~e krajevne
skupnosti imajo torej pravno podlago za svoje delovanje vse
do ustanovitve novih skupnosti v skladu s statuti ob~in. Prav
tako je tudi samoprispevek {e vedno veljavna oblika zbiranja
sredstev za dolo~ene neposredne skupne potrebe ob~anov.
Zakon o samoprispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85 in 48/86)
{e velja in se {e uporablja, kar je razvidno tudi iz precej{njega
{tevila razpisanih referendumov za uvedbo samoprispevkov
v lanskem letu. Kak{na bo bodo~a ureditev samoprispevka
kot oblike mo‘nega financiranja lokalnih potreb ob~anov, je
v pristojnosti zakonodajalca.
4. S sprejetjem sklepa o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Komenda, ki je temeljil na relativni referen-
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dumski ve~ini, niso bila kr{ena na~ela pravne dr‘ave (2. ~len
ustave), med katera spadata tudi na~eli pravne varnosti in
zaupanja v pravo, na kateri opozarja Dr‘avni zbor v svojem
pojasnilu v tej zadevi. V vsakem pravnem sistemu, zlasti pa
{e v tistih, ki se vzpostavljajo na novo, na bistveno druga~nih
splo{nih pravnih na~elih od prej{njih, prihaja do dolo~enih
pomanjkljivosti pri zakonskem urejanju posameznih pravnih
podro~ij in s tem do situacij, ko je potrebno v konkretnem
‘ivljenjskem primeru dolo~iti tisto pravno normo, na podlagi
katere pristojni organi lahko sprejmejo svojo odlo~itev v
obliki splo{nega ali posami~nega pravnega akta. Odlo~itev
Sveta Krajevne skupnosti Komenda, da uvede krajevni samoprispevek kljub temu, da odlo~itev ni bila sprejeta z absolutno ve~ino, kot jo je dolo~al zakon, na podlagi katerega je bil
referendum razpisan (ki pa ni ve~ veljal v ~asu glasovanja na
referendumu), ne pomeni kr{itve na~ela pravne varnosti in
zaupanja v pravo, ker je bila sprejeta z analogno uporabo
pravnih norm, ki so v ~asu odlo~anja veljale.
5. Ustavno sodi{~e je s sklepom o sprejemu obeh pobud
tudi sklenilo, da do svoje kon~ne odlo~itve za~asno zadr‘i
izvr{evanje izpodbijanega sklepa. Z objavo te odlo~be veljavnost omenjenega sklepa preneha in se izvr{evanje izpodbijanega sklepa lahko nadaljuje.
C)
Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi prvega odstavka 40. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list
RS, {t. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in
sodniki mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez
[inkovec, dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in
dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo z {estimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Snoj in [turm.
[t. U-I-245/94-18
Ljubljana, dne 23. februarja 1995.
Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.
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Pravkar iz{lo!

PREDPISI O TRGOVINI IN VARSTVU KONKURENCE
(~etrta dopolnjena izdaja)
Samo {e do 24. aprila 1995 imajo prodajalci in poslovodje brez ustrezne izobrazbe ~as, da si
pridobijo potrebno kvalifikacijo s preizkusom strokovne usposobljenosti pred strokovno komisijo,
ki jo imenuje Zdru‘enje trgovine pri Gospodarski zbornici Slovenije. V program znanja za
preizkus strokovne usposobljenosti sodijo tudi predpisi na podro~ju trgovine, ki so zbrani v tej
knji‘ici Zbirke predpisov. Poznati jih morajo tudi vsi, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo.
Uvodoma je objavljen zakon o trgovini, ki podrobno dolo~a, kaj je trgovina na debelo, kaj
trgovina na drobno, kaj so trgovinske storitve, kak{ni so pogoji za opravljanje trgovinske dejavnosti itd. Nadalje so objavljeni mnogi pravilniki, na koncu pa zakon o varstvu konkurence.
Cena: 1.155 SIT
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