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VLADA

1822. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

1. člen
V uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Urad-

ni list RS, št. 38/94, 20/95) se besedilo 3. člena nadome-
sti z novim besedilom, ki glasi:

“Pristojbino plačujejo lastniki gozdov (v nadaljnjem be-
sedilu: zavezanci): fizične in pravne osebe, ki so kot lastniki
gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju
na dan 31. decembra pred letom, za katero se pristojbina
odmerja.

Za geodetske zadeve pristojni organ mora pristojnemu
davčnem organu do 15. februarja leta, za katero se odmerja
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, v skladu z določbo
31. člena zakona o davčnem postopku omogočiti pridobitev
podatkov o zavezancih za plačilo pristojbin in o katastrskem
dohodku gozdnih zemljišč v njihovi lasti.

Pristojbina se ne plačuje od varovalnih gozdov in od
gozdov v območjih, ki s cestami niso odprta.

Šteje se, da območje ni odprto s cestami, če je večje
od 100 ha in je povprečna spravilna razdalja več kot 1200
m in več kot 800 m za spravilo z žičnico.

Območja gozdov iz tretjega odstavka tega člena ugoto-
vi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: za-
vod). Parcelne številke gozdov v teh območjih Zavod sporo-
či pristojnemu davčnemu uradu.”

2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki glasi:

“3.a člen
Za odmero, plačevanje in vračanje pristojbine, prisilno

izterjavo, odpis zaradi neizterljivosti, zastaranje in druga vpra-

šanja postopka se uporabljajo določbe zakona o davčnem
postopku.

Za zavezance, ki nimajo žiro računa pri Agenciji Repub-
like Slovenije za plačilni promet, se prisilna izterjava na
denarna sredstva opravi na računih pri bankah oziroma hra-
nilnicah.”

3. člen
V tretjem odstavku 4. člena in drugem odstavku 5.

člena se besedilo “Služba družbenega knjigovodstva Re-
publike Slovenije” nadomesti z besedilom “Agencija Repub-
like Slovenije za plačilni promet”.

4. člen
V 6. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se Skladu

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pristojbi-
na odmeri po povprečni stopnji 9,4% od katastrskega do-
hodka gozdnih zemljišč v lasti Republike Slovenije, s kateri-
mi ta sklad gospodari.”

5. člen
Zavezancem – pravnim osebam se v letu 1998 pristoj-

bino odmeri in pobira od polovične vrednosti letnega kata-
strskega dohodka gozdnih zemljišč za leto 1998.

6. člen
Besedilo priloge 2 se nadomesti z novim besedilom, ki

je kot priloga sestavni del te uredbe in je objavljena skupaj z
njo.

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 427-00/98-1
Ljubljana, dne 21. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga 2: Razdelilnik sredstev za vzdrževanje gozdnih
cest po občinah

Občina %

AJDOVŠČINA 1,505
BELTINCI 0,058
BLED 1,832
BOHINJ 1,879
BOROVNICA 0,233
BOVEC 0,430
BRDA 0,044
BREZOVICA 0,360
BREŽICE 0,374
CANKOVA–TIŠINA 0,111
CELJE 0,083
CERKLJE NA GORENJSKEM 0,234
CERKNICA 1,933
CERKNO 0,393
ČRENŠOVCI 0,167
ČRNA NA KOROŠKEM 1,839
ČRNOMELJ 1,048
DESTERNIK–TRNOVSKA VAS 0,032
DIVAČA 0,452
DOBREPOLJE 0,600
DOBROVA–HORJUL–POLHOV GRADEC 0,273
DOL PRI LJUBLJANI 0,029
DOMŽALE 0,253
DRAVOGRAD 1,912
DUPLEK 0,042
GORENJA VAS–POLJANE 0,761
GORIŠNICA 0,006
GORNJA RADGONA 0,397
GORNJI GRAD 1,159
GORNJI PETROVCI 0,141
GROSUPLJE 0,721
HODOŠ–ŠALOVCI 0,293
HRASTNIK 0,151
HRPELJE KOZINA 0,261
IDRIJA 2,803
IG 0,538
ILIRSKA BISTRICA 2,748
IVANČNA GORICA 0,665
JESENICE 0,744
JURŠINCI 0,002
KAMNIK 1,237
KANAL 0,511
KIDRIČEVO 0,019
KOBARID 0,346
KOBILJE 0,072
KOČEVJE 5,156
KOMEN 0,016
KOPER 0,059
KOZJE 0,610

Občina %

KRANJ 0,643
KRANJSKA GORA 1,039
KRŠKO 0,713
KUNGOTA 0,105
KUZMA–GRAD 0,076
LAŠKO 1,292
LENART 0,095
LENDAVA 0,298
LITIJA 0,945
LJUBLJANA 0,211
LJUBNO OB SAVINJI 1,504
LJUTOMER 0,135
LOGATEC 1,431
LOŠKA DOLINA 2,211
LOŠKI POTOK 1,437
LUČE 1,859
LUKOVICA 0,298
MAJŠPERK 0,376
MARIBOR 0,941
MEDVODE 0,039
MENGEŠ 0,076
METLIKA 0,188
MEŽICA 0,319
MISLINJA 2,091
MORAVČE 0,175
MORAVSKE TOPLICE 0,138
MOZIRJE 0,778
MURSKA SOBOTA 0,038
MUTA 0,597
NAKLO 0,161
NAZARJE 0,743
NOVA GORICA 1,280
NOVO MESTO 3,139
ORMOŽ 0,067
OSILNICA 0,102
PESNICA 0,003
PIVKA 2,008
PODČETRTEK 0,406
PODVELKA–RIBNICA 2,147
POSTOJNA 1,953
PREDDVOR 0,999
PTUJ 0,053
PUCONCI 0,285
RAČE–FRAM 0,085
RADEČE 0,425
RADENCI 0,074
RADLJE 1,359
RADOVLJICA 0,627
RAVNE NA KOROŠKEM 1,861
RIBNICA 1,323
ROGAŠEVCI 0,042
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Občina %

ROGAŠKA SLATINA 0,317
ROGATEC 0,684
RUŠE 3,237
SEMIČ 1,435
SEVNICA 1,147
SEŽANA 0,159
SLOVENJ GRADEC 2,441
SLOVENSKA BISTRICA 1,181
SLOVENSKE KONJICE 0,223
SVETI JURIJ 0,147
ŠENČUR 0,216
ŠENTILJ 0,052
ŠENTJERNEJ 0,366
ŠENTJUR PRI CELJU 0,543
ŠKOCJAN 0,075
ŠKOFJA LOKA 0,815
ŠKOFLJICA 0,088
ŠMARJE PRI JELŠAH 0,352
ŠMARTNO OB PAKI 0,009
ŠOŠTANJ 0,453
ŠTORE 0,177
TOLMIN 0,932
TRBOVLJE 0,178
TREBNJE 1,044
TRŽIČ 1,318
TURNIŠČE 0,023
VELENJE 0,148
VELIKE LAŠČE 0,485
VIDEM PRI PTUJU 0,105
VIPAVA 0,379
VITANJE 0,750
VODICE 0,082
VOJNIK 0,273
VRHNIKA 0,563
VUZENICA 0,853
ZAGORJE 0,511
ZAVRČ 0,013
ZREČE 0,442
ŽALEC 1,563
ŽELEZNIKI 1,200
ŽIRI 0,299

1823. Uredba o dopolnitvi uredbe o kriterijih za
razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in četrtega od-
stavka 12. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94,
44/97, 87/97 in 13/98 – odl. US) ter 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

1824. Uredba o postopku za ugotavljanje upravičenosti
državljanov Republike Slovenije do vpisa
lastniških certifikatov, ki so jih do 30. junija 1997
uporabili pri pooblaščenih investicijskih družbah,
pa so jim bili zaradi presežnega vpisa zavrnjeni

Na podlagi 69. člena zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Uradni list RS, št. 30/98) in prvega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o postopku za ugotavljanje upravičenosti
državljanov Republike Slovenije do vpisa

lastniških certifikatov, ki so jih do 30. junija
1997 uporabili pri pooblaščenih investicijskih
družbah, pa so jim bili zaradi presežnega vpisa

zavrnjeni

1. člen
Pooblaščene družbe za upravljanje (v nadaljnjem bese-

dilu: družba za upravljanje), ki upravljajo pooblaščene investi-
cijske družbe iz prvega odstavka 69. člena zakona o zaključ-
ku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe (v nadaljnjem besedilu: zakon), dostavijo Mi-
nistrstvu za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem bese-
dilu: ministrstvo) podatke o zavrnjenih lastninskih nakaznicah
iz prvega odstavka 69. člena zakona (v nadaljnjem besedilu:
nakaznice).

Družbe za upravljanje dostavijo podatke iz prvega od-
stavka tega člena ministrstvu v standardizirani obliki na elek-
tronskih medijih, hkrati pa morajo v dogovorjeni obliki poleg
podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, dostaviti tudi
naslednje podatke v pisni obliki:

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o kriterijih za razporejanje

državljanov na obrambne dolžnosti

1. člen
V uredbi o kriterijih za razporejanje državljanov na

obrambne dolžnosti (Uradni list RS, št. 6/97) se v 2. členu
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

‘Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka
lahko upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, razpore-
di na delovno dolžnost v Urad predsednika republike, v stro-
kovne službe Državnega zbora in Državnega sveta in v stro-
kovne službe pravosodnih organov državljane, ki so v teh
službah zaposleni, na podlagi akta o organizaciji in sistemiza-
ciji teh organov.’

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 822-00/98-1
Ljubljana, dne 21. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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– ime in sedež pooblaščene investicijske družbe,

– ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in EMŠO
imetnika lastniškega certifikata,

– višino vrednosti sredstev na nakaznici,

– število nakaznic,

– skupno vrednost nakaznic,

– izjavo odgovorne osebe, da so posredovani podatki
resnični in dokončni,

– podpis odgovorne osebe,

– datum dostave podatkov.

2. člen
Ministrstvo izda državljanom iz prvega odstavka 69. čle-

na zakona (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) na podlagi
podatkov, ki jih v skladu s prvim členom te uredbe prejme od
družb za upravljanje, potrdilo o vrednosti sredstev, v višini
vrednosti, opredeljeni v nakaznici.

3. člen
Potrdilo o vrednosti sredstev iz prejšnjega člena (v na-

daljnjem besedilu: potrdilo) vsebuje naslednje podatke:

– številko potrdila,

– številko evidenčnega računa imetnika lastniškega cer-
tifikata,

– ime in priimek imetnika lastniškega certifikata,

– naslov imetnika lastniškega certifikata,

– višina vrednosti sredstev na nakaznici.

4. člen
Upravičenec lahko uporabi certifikat na vpisnih mestih,

kjer poteka vpis in vplačilo delnic pooblaščenih investicijskih
družb.

Upravičenec lahko certifikat uporabi tako, da pravilno
izpolnjeno in podpisano lastninsko nakaznico izroči prejemni-
ku ter s tem dovoli, da se z njegovega evidenčnega računa
prenese in preknjiži v lastninski nakaznici zapisana vrednost
na poseben evidenčni račun prejemnika, ki je zapisan v last-
ninski nakaznici.

Pravilno izpolnjena lastninska nakaznica mora poleg osta-
lih podatkov vsebovati tudi številko potrdila.

Številko potrdila se na lastninski nakaznici vpiše v polje:
“Gotovinsko vplačilo.”

5. člen
Upravičenec, ki izda lastninsko nakaznico, se mora iden-

tificirati kot upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik s potrdi-
lom in osebnim dokumentom, pooblaščenec upravičenca ali
njegovega zakonitega zastopnika pa tudi s pisnim pooblasti-
lom.

Pooblaščena oseba prejemnika lastninske nakaznice
mora preveriti identiteto upravičenca oziroma zastopnika, pre-

1825. Uredba o spremembah uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se
ob uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi 1. in 4. točke 5. člena v zvezi s 1. členom
zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov
in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in

živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev

1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov,

za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list
RS, št. 14/97, 56/97, 84/97 in 35/98) se priloga 1, ki je
sestavni del uredbe spremeni v naslednjem:

1. višina posebne dajatve se v koloni 3 za naslednje
kmetijske proizvode in živila nadomesti z naslednjimi viši-
nami:

veriti enotno matično številko občana oziroma številko evi-
denčnega računa ter to potrditi s svojim podpisom na lastnin-
ski nakaznici.

Pooblaščena oseba prejemnika lastninske nakaznice vr-
ne upravičencu oziroma zastopniku en izvod izpolnjene in
potrjene lastninske nakaznice, drugi in tretji izvod pa zadrži za
lastno evidenco oziroma za potrebe arhiviranja.

6. člen
Osnova za knjiženje sprememb na evidenčnih računih

upravičencev so nalogi in zbirni seznami vseh certifikatov, ki
jih prejemniki pošiljajo ministrstvu v standardizirani obliki na
elektronskih medijih.

7. člen
Ministrstvo izda potrdila upravičencem v 60 dneh od

uveljavitve zakona.

8. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 447-07/98-1
Ljubljana, dne 21. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Tarifna Višina posebne
oznaka Poimenovanje dajatve

SIT/kg

1 2 3

0103 Prašiči, žive živali
– Drugi:

0103 91 – – mase pod 50 kg:
0103 91 100 – – – domačih pasem 61,00
0103 92 – – mase 50 kg ali več:

– – – domačih pasem:
0103 92 110 – – – – svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg 61,00
0103 92 190 – – – – drugi 61,00

0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno:

0203 11 – – trupi in polovice:
0203 11 100 – – – domačih prašičev 70,30
0203 11 900 – – – drugo – divjih prašičev 70,30
0203 12 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 12 110 – – – – šunke in njihovi kosi 102,00
0203 12 190 – – – – plečeta in njihovi kosi 102,00
0203 12 900 – – – drugo – divjih prašičev 102,00
0203 19 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 19 110 – – – – prednji deli in njihovi kosi 114,00
0203 19 130 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi 114,00
0203 19 150 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi 114,00

– – – – drugo:
0203 19 550 – – – – – brez kosti 114,00
0203 19 590 – – – – – drugo 114,00
0203 19 900 – – – drugo (npr. divjih prašičev) 114,00

– Zamrznjeno:
0203 21 – – trupi in polovice:
0203 21 100 – – – domačih prašičev 70,30
0203 21 900 – – – drugo – divjih prašičev 70,30
0203 22 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 22 110 – – – – šunke in njihovi kosi 101,90
0203 22 190 – – – – plečeta in njihovi kosi 101,90
0203 22 900 – – – drugo – divjih prašičev 101,90
0203 29 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 29 110 – – – – prednji deli in njihovi kosi 103,70
0203 29 130 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi 103,70
0203 29 150 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi 103,70

– – – – drugo:
0203 29 550 – – – – – brez kosti 103,70
0203 29 590 – – – – – drugo 103,70
0203 29 900 – – – drugo – divjih prašičev 103,70
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1 2 3

0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Purani:

0207 24 – – nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni:
0207 24 100 – – – oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani

kot “80% purani“ ali pod drugim nazivom 39,80
0207 24 900 – – – oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot

“73% purani“ ali pod drugim nazivom 39,80
0207 26 – – kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni:

– – – kosi:
0207 26 100 – – – – brez kosti 100,00

– – – – s kostmi:
0207 26 200 – – – – – polovice ali četrtine 100,00
0207 26 300 – – – – – cela krila z ali brez vršičkov 100,00
0207 26 400 – – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril 100,00
0207 26 500 – – – – – prsa in kosi prs 100,00

– – – – – noge in kosi nog:
0207 26 600 – – – – – – bedra in kosi beder 100,00
0207 26 700 – – – – – – drugo 100,00
0207 26 800 – – – – – drugo 100,00

0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
0402 10 – V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z največ 1,5 ut.% maščobe:

– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:
0402 10 110 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg 194,00
0402 10 190 – – – drugo 194,00

– – drugo:
0402 10 910 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg 194,00
0402 10 990 – – – drugo 194,00

– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 ut.% maščobe:
0402 21 – – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 ut.%:
0402 21 110 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg 253,00

– – – – drugo:
0402 21 170 – – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 11 ut.% 253,00
0402 21 190 – – – – – z vsebnostjo maščob več kot 11 ut.% pa do vključno 27 ut.% 253,00

– – – z vsebnostjo maščob nad 27 ut.%:
0402 21 910 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg 253,00
0402 21 990 – – – – drugo 253,00

1001 Pšenica in soržica
1001 90 – Drugo:
1001 90 990 – – – drugo 17,20

1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice
– Pšenična moka:

1101 00 150 – – iz navadne pšenice ali pirjevice 22,70
1101 00 900 – Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 22,70
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-03/98-2
Ljubljana, dne 28. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1826. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa
naftnih derivatov

Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Urad-
ni list RS, št. 4/92, 12/93 - odločba US, 71/93, 35/94 –
odločba US, 16/96, 57/97, 3/98, 7/98 - odločba US in
35/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi stopenj davka od prometa naftnih

derivatov

1. člen
Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka od

prometa proizvodov se plačuje prometni davek po naslednjih
stopnjah:

1. od motornega osvinčenega bencina: %
– MB-86 195,0630
– MB-98 177,4580
2. od motornega neosvinčenega bencina:
– NMB-91 134,7990
– NMB-95 134,8690
– NMB-98 134,8078
3. od dieselskega goriva in

motornega neobarvanega petroleja:
– D-1 184,9180
– D-2 174,8380
– D-3 179,0696
4. od kurilnega olja:
– ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 29,7780
– lahkega specialnega kurilnega olja (LS) 30,0000
5. od kurilnega olja – mazuta:

lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (LNŽ),
srednje lahkega z nizko vsebnostjo
žvepla (SNŽ) in težkega z nizko
vsebnostjo žvepla (TNŽ) 30,0000

6. od reaktivnega goriva in letalskega
bencina: 20,0000

7. od motornega – rdeče obarvanega petroleja,
svetilnega petroleja, avionskih in motornih
olj, mineralnih mazivnih olj in masti,
hipoidnih in drugih mineralnih olj in
masti ter olj za mazanje in primarnega
(surovega) bencina 10,0000

8. od utekočinjenega naftnega plina,
– če se uporablja po posebnih

napravah za pogon motornih vozil
in motornih plovil 114,5000

– če se uporablja za namen, %
ki ni določen v predhodni alinei 5,0000

9. od kurilnega olja – mazuta:
– lahkega (L), srednjega (S),

težkega (T), ekstra težkega (ET) 45,0000

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih deri-
vatov (Uradni list RS, št. 24/98).

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. junija 1998.

Št. 421-00/98-4
Ljubljana, dne 28. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1827. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju
Pošte Slovenije, d.o.o., v javno podjetje

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), drugega odstavka 5.
člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 35/97) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na
62. seji dne 21. maja 1998 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o preoblikovanju Pošte

Slovenije, d.o.o., v javno podjetje

1. člen
V četrti alinei 10. člena sklepa o preoblikovanju Pošte

Slovenije, d.o.o., v javno podjetje (Uradni list RS, št. 11/98)
se besedna zveza ‘njegovim namestnikom’ nadomesti z ‘nje-
govima namestnikoma’.

2. člen
Enako se besedna zveza ‘njegov namestnik’ nadomesti

z ‘njegova namestnika’ v ustreznih sklonih v osmi alinei 10.
člena ter v 11., 13. in 16. členu.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 347-01/98-2
Ljubljana, dne 21. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1828. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta  in predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in četrtega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 63. seji dne
28. maja 1998 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka lokacijskega načrta za smer avto-
ceste Maribor – slovensko madžarska meja na
odseku avtoceste Vučja vas–Beltinci,

b) predloga sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin:

– dolgoročnega plana Občine Ljutomer za ob-
dobje 1986–2000 in srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–
1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta,

– dolgoročnega plana Občine Murska Sobota
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Murska Sobota za obdobje
1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lo-
kacijskega načrta in

– dolgoročnega plana Občine Murska Sobo-
ta za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje 1986–1990 za območje Občine Beltinci v
delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega na-
črta

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnut-

ka lokacijskega načrta za smer avtoceste Maribor–slovensko
madžarska meja na odseku avtoceste Vučja vas–Beltinci (v
nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal
LUZ d.d., pod št. projekta 4612, v aprilu 1998 in predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu nave-
denih planskih aktov Občine Ljutomer, Občine Murska Sobo-
ta in Občine Beltinci, ki jih je izdelal LUZ d.d. v aprilu 1998.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek loka-

cijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v pro-
storskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86,
41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91 in 72/95),
in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št.
2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95), v delu, ki
ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju:
republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Ljutomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega druž-
benega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 v
delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta; spre-

membo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 in sred-
njeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacij-
skega načrta ter spremembo in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Beltinci v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov ob-
čin).

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Ljutomer,

Mestni občini Murska Sobota in Občini Beltinci v obravnavo in
sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občin.

IV
Občina Ljutomer, Mestna občina Murska Sobota in Ob-

čina Beltinci morajo poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in
organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in
predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Jav-
na razgrnitev traja en mesec in se prične dan po objavi sklepa
v Uradnem listu Republike Slovenije.

V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni

osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolni-
tev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresi-
rani in prizadeti.

VI
Občina Ljutomer, Mestna občina Murska Sobota in Ob-

čina Beltinci morajo v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve
poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in
predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in pred-
logov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega
načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-08/98-1
Ljubljana, dne 28. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1829. Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija

Na podlagi 93. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št.
39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98 in
U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) in 25. člena zakona
o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) je Vlada
Republike Slovenije na 63. seji dne 28. maja 1998 sprejela
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S K L E P
o sofinanciranju podiplomskega študija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

I
Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredst-

va za osnovno in dodatno sofinanciranje podiplomskega štu-
dija (v nadaljnjem besedilu: študij), štipendije in študijske po-
moči ter asistente stažiste in mlade raziskovalce.

S tem sklepom se urejata osnovno in dodatno sofinanci-
ranje študija po javnoveljavnih študijskih programih za pridobi-
tev magisterija in doktorata znanosti.

Na podlagi posebnih javnih razpisov ministrstvo, pristoj-
no za visoko šolstvo, sofinancira asistente stažiste, ministrstvo,
pristojno za znanost, pa mlade raziskovalce.

Štipendije in študijske pomoči dodeljujejo podiplomskim
študentom (v nadaljnjem besedilu: študenti) resorna mini-
strstva in drugi državni organi, lokalne skupnosti in javni zavo-
di v okviru svojih pristojnosti.

Podiplomske študijske programe, ki se ne financirajo po
tem sklepu, visokošolski zavodi razpisujejo in izvajajo po dolo-
čilih zakona o visokem šolstvu in svojih statutov.

II
Z osnovnim sofinanciranjem študija se zagotavlja del

sredstev za organiziranje in izvajanje študija.

III
Z dodatnim sofinanciranjem študija se zagotavlja del

sredstev za izvajanje študija na izbranih disciplinarnih po-
dročjih.

II. JAVNI RAZPIS

IV
Študij se sofinancira na podlagi javnih razpisov v skladu

s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Javni razpis za osnovno sofinanciranje študija pripravi

ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Javni razpis za dodatno sofinanciranje študija pripravi

ministrstvo, pristojno za znanost.

V
Javna razpisa iz prejšnje točke se objavita skupaj, najka-

sneje do 15. aprila za prihodnje študijsko leto.

VI
Na javni razpis za osnovno sofinanciranje se lahko prija-

vijo visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
izvajajo javnoveljavne študijske programe ter raziskovalne na-
loge v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi oziroma
raziskovalnimi organizacijami in izpolnjujejo pogoje v skladu s
tem sklepom.

Na javni razpis za dodatno sofinanciranje se lahko prija-
vijo visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki

izvajajo javnoveljavne študijske programe ter raziskovalne na-
loge v sodelovanju z javnimi raziskovalnimi zavodi in izpolnju-
jejo pogoje v skladu s tem sklepom.

VII
Postopek za izbiro vodi strokovna komisija, v katero

minister, pristojen za visoko šolstvo, imenuje tri predstavnike,
minister, pristojen za znanost, dva, minister, pristojen za fi-
nance, pa enega.

Predsednik komisije je predstavnik ministrstva, pristoj-
nega za visoko šolstvo.

Komisija si pri odločanju lahko pridobi strokovno mnenje
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije oziroma Sveta za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Sklep o izbiri za osnovno sofinanciranje sprejme mini-
ster, pristojen za visoko šolstvo, sklep o izbiri za dodatno
sofinanciranje pa minister, pristojen za znanost.

Pristojno ministrstvo mora z izbranim visokošolskim za-
vodom skleniti pogodbo o sofinanciranju do roka, določene-
ga z javnim razpisom, najkasneje pa do 15. novembra.

III. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE

VIII
Sofinancirajo se lahko visokošolski zavodi, če:

– so ustanovljeni v skladu z zakonom o visokem šolstvu,

– imajo javnoveljavne študijske programe,

in izpolnjujejo še naslednje pogoje:

– se pri izvajanju študija in raziskovalnega dela povezuje-
jo z drugimi visokošolskimi zavodi oziroma raziskovalnimi or-
ganizacijami doma ali v tujini,

– izvajajo študij, kot je določeno v XI., XII. in XIII. točki,

– v študij vključujejo individualno raziskovalno delo štu-
dentov,

– so dejavni pri mednarodnem sodelovanju,

– načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje delo ter izkaže-
jo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela (refe-
rence).

Povezovanje pri izvajanju študija

IX
Povezovanje visokošolskih zavodov z drugimi visokošol-

skimi zavodi oziroma raziskovalnimi organizacijami doma ali v
tujini mora omogočati in spodbujati razvoj kreditnega sistema
študija, interdisciplinarnost, izbirnost, organiziranje študija za
najmanj 15 študentov, skupno zagotavljanje najbolj uveljavlje-
nih kadrov, optimalno uporabo prostorov, laboratorijev in raz-
iskovalne opreme, knjižnic, informacijskega servisa ipd., iz-
menjavo študentov in njihovo individualno raziskovalno delo v
raziskovalnih skupinah.

X
Kadar se visokošolski zavod povezuje z drugimi visoko-

šolskimi zavodi (z drugo univerzo ali samostojnim visokošol-
skim zavodom) ali raziskovalnimi organizacijami, se medse-
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bojne pravice in obveznosti uredijo s pogodbo o sodelovanju;
kadar se povezujejo visokošolski zavodi – članice univerze,
pa s pisnim dogovorom o sodelovanju.

Študijski programi, trajanje, vpis in nosilci študija

XI
Študijski programi za pridobitev magisterija trajajo dve

leti ter obsegajo največ 450 ur predavanj in seminarjev. Se-
stavljeni morajo biti tako, da si študent najmanj 25% študijskih
obveznosti (npr. 15 od 60 kreditnih točk, če je 10 ur preda-
vanj in seminarjev ovrednotenih z 1 točko) pridobi z individual-
nim raziskovalnim delom.

Študijski programi za pridobitev doktorata znanosti traja-
jo štiri leta; prvi dve leti se izvedeta po pravilih za magistrski
študij, zadnji dve leti pa kot individualno raziskovalno delo
študenta.

XII
Visokošolski zavod (članica univerze; samostojni visoko-

šolski zavod), mora vpisati najmanj 15 študentov v začetni
letnik študija, ne glede na število notranjih organizacijskih
enot, študijskih programov, ki jih izvaja, pa tudi visokošolskih
zavodov oziroma raziskovalnih organizacij, ki sodelujejo pri
njihovi izvedbi.

Vpis mora biti končan najkasneje v 14 dneh po začetku
študijskega leta, visokošolski zavod pa mora s seznamom
vpisanih študentov seznaniti financerja najkasneje v 7 dneh
po končanem vpisu.

XIII
Visokošolski zavodi s sklepom pristojnega organa zago-

tovijo, da so nosilci študija visokošolski učitelji z nazivi redni ali
izredni profesor in docent.

Individualno raziskovalno delo študentov

XIV
Študent opravlja individualno raziskovalno delo v razi-

skovalni skupini na visokošolskem zavodu oziroma v razisko-
valni organizaciji.

Nosilec vsake temeljne ali aplikativne raziskovalne nalo-
ge (v nadaljnjem besedilu: raziskovalna naloga), ki se financi-
ra iz proračuna Republike Slovenije, mora v raziskovalno sku-
pino na vsako tretjino FTE vključiti najmanj enega študenta, ki
je vpisan v program za pridobitev magisterija oziroma doktora-
ta znanosti, in mu omogočiti, da v skupini opravi študijsko
obveznost iz prvega odstavka XI. točke. Če se za delo pri
posamezni raziskovalni nalogi ne odloči noben študent, to ne
vpliva na njen siceršnji potek in financiranje. Med študente, ki
se vključujejo v raziskovalno skupino po določilih tega odstav-
ka, se lahko štejejo tudi mladi raziskovalci in asistenti stažisti.

Podatki o nosilcih, naslovih in trajanju raziskovalnih na-
log iz prejšnjega odstavka so javno dostopni, njihovo objavo
pa najmanj enkrat letno, praviloma najkasneje do 1. marca,
zagotovi ministrstvo, pristojno za znanost, v sodelovanju z
drugimi financerji raziskovalnih nalog ter visokošolskimi za-
vodi.

Ne glede na določbo prvega odstavka lahko študent po
odločitvi pristojnega organa visokošolskega zavoda opravi
individualno raziskovalno delo sam.

Mednarodno sodelovanje

XV
Visokošolski zavodi morajo predložiti dokazila o medna-

rodnem sodelovanju, in sicer o:

– raziskovalnih projektih, v katerih lahko sodelujejo tudi
študenti;

– študijskem sodelovanju (skupnih študijskih programih;
mednarodnih mrežah; medsebojnem priznavanju kreditnih
točk in izmenjavi študentov),

– gostujočih profesorjih oziroma raziskovalcih,

– predvidenem vpisu tujih študentov (samoplačnikov ozi-
roma štipendistov po sporazumih) ter dejanskem vpisu teh
študentov v zadnjih treh letih.

Dokazati je treba vsaj dvoje od naštetega.

Načrtno spremljanje in ocenjevanje kakovosti dela

XVI
Visokošolski zavodi načrtno spremljajo in ocenjujejo svo-

je delo in ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, ter mini-
strstvu, pristojnemu za znanost, sporočajo podatke o uspe-
šnosti študija, opravljenih raziskovalnih projektih in pridoblje-
nih referencah.

XVII
Visokošolski zavodi (univerze in samostojni visokošolski

zavodi) morajo predložiti dokazila oziroma zagotovila o načrt-
nem preverjanju kakovosti (zakon o visokem šolstvu, 80.
člen) posameznih študijskih programov in letno poročilo za
preteklo študijsko leto.

Letna poročila se javno objavijo. Najkasneje v dveh me-
secih po koncu študijskega leta jih obravnavajo vsi visokošol-
ski zavodi skupaj z raziskovalnimi organizacijami, gospodar-
skimi družbami ali njihovimi združenji, predstavniki študentov,
financerjev in širše javnosti. Ob obravnavi se oblikujejo mne-
nja in priporočila, ki jih visokošolski zavodi upoštevajo pri
izvajanju študija, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, in
ministrstvo, pristojno za znanost, pa pri financiranju.

IV. SOFINANCIRANJE

Normirana šolnina

XVIII
Normirana šolnina za prvi in drugi letnik študija, ki se

sofinancira iz proračuna Republike Slovenije, znaša 400.000
SIT za prvič vpisanega študenta v posamezni letnik, za tretji in
četrti letnik pri doktoratu znanosti pa 200.000 SIT za prvič
vpisanega študenta v posamezni letnik. Normirana šolnina se
revalorizira s sklepom Vlade Republike Slovenije glede na rast
življenjskih stroškov.

Z normirano šolnino za prvi in drugi letnik študija se
poravnavajo stroški predavanj in seminarjev za posamezni
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letnik, za tretji in četrti letnik študija pa stroški konzultacij pri
pripravi doktorata znanosti. V obeh primerih se z normirano
šolnino poravnavajo tudi stroški standardnega knjižničnega in
informacijskega servisa, zagovorov nalog (tez) ter upravno-
administrativnih in strokovno-tehničnih nalog, povezanih z iz-
vajanjem študija.

Z normirano šolnino se lahko poravnavajo tudi materialni
stroški za individualno raziskovalno delo.

XIX
Vsota osnovnega in dodatnega sofinanciranja ne sme

presegati 80% normirane šolnine.

Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, visokošolskemu
zavodu zagotovi najmanj 40% normirane šolnine za prvič v
posamezni letnik vpisanega študenta (osnovno sofinanciranje
študija).

Končni znesek za osnovno sofinanciranje študija se do-
loči po pridobitvi dokončnih podatkov o vpisanih študentih, ki
so zajeti v sofinanciranje, in podatkov ministrstva, pristojnega
za znanost, o sredstvih za dodatno sofinanciranje.

XX
Ministrstvo, pristojno za znanost, za izbrana disciplinar-

na področja zagotovi največ 40% normirane šolnine za prvič v
posamezni letnik vpisanega študenta, in sicer le tistemu viso-
košolskemu zavodu, ki bo pri izvajanju študija sodeloval z
javnim raziskovalnim zavodom (dodatno sofinanciranje štu-
dija).

Šolnina, ki jo zaračuna visokošolski zavod, in namenska
poraba

XXI
Visokošolski zavod lahko zaračuna študentu največ tolik-

šno šolnino, kolikor znaša razlika med normirano šolnino za
posamezni letnik ter osnovnim in dodatnim sofinanciranjem
oziroma sredstvi iz proračuna.

Ob vpisu lahko visokošolski zavod študentu zaračuna
največ 25% akontacijo šolnine iz prejšnjega odstavka, razliko
pa poračuna potem, ko sta sklenjeni pogodbi o sofinancira-
nju iz tretjega odstavka 7. točke.

XXII
Od normirane šolnine za prvi in drugi letnik študija lahko

visokošolski zavod nameni za plače največ 70%, najmanj
30% pa mora nameniti za materialne stroške.

Od normirane šolnine za tretji in četrti letnik študija lahko
visokošolski zavod nameni za plače največ 30%, najmanj
70% pa mora nameniti za materialne stroške.

Stimulativna sredstva in namenska poraba

XXIII
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, visokošolskemu

zavodu dodeli stimulativna sredstva za kakovost, in sicer:
– za vsakega diplomanta magistrskega študija, ki študij

konča v roku, določenem v prvem odstavku XI. točke, podalj-
šanem največ za eno leto, 5% normirane šolnine za oba
letnika skupaj,

– za vsakega diplomanta doktorskega študija, ki študij
konča v roku, določenem v drugem odstavku XI. točke, po-
daljšanem največ za eno leto, pa 5% normirane šolnine za vse
štiri letnike skupaj.

Visokošolski zavod lahko največ polovico teh sredstev
porabi za stroške zagovorov nalog (tez), sicer pa za material-
ne stroške, povezane s študijem.

XXIV
Visokošolski zavod pošlje ministrstvu, pristojnemu za

visoko šolstvo, seznam diplomantov iz preteklega koledarske-
ga leta najkasneje do 15. januarja. Podlaga za izplačilo stimu-
lativnih sredstev so podatki Statističnega urada Republike
Slovenije.

V. PREHODNE DOLOČBE

XXV
Ne glede na določbo iz V. točke se javna razpisa za leto

1998 objavita najkasneje do 15. junija.

XXVI
Visokošolski zavod se lahko prijavi na javna razpisa za

leto 1998 tudi, če študij še ni oblikovan, kot je določeno v XI.
točki. V tem primeru mora o obsegu individualnega razisko-
valnega dela prijavi priložiti sklep senata.

XXVII
Določba XVII. točke se začne uporabljati v letu 1999.

Ne glede na to morajo visokošolski zavodi pripraviti letno
poročilo za študijsko leto 1997/98 najkasneje do 1. decem-
bra 1998.

XXVIII
Sofinanciranje študija se po tem sklepu izvaja od začet-

nih letnikov študijskih programov v študijskem letu 1998/99.
Stimulativna sredstva, opredeljena v XXIII. točki, se prvič

izplačajo za diplomante, ki so se v študij vpisali v študijskem
letu 1998/99.

VI. KONČNI DOLOČBI

XXIX
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati sklep o sofi-

nanciranju podiplomskega študija (Uradni list Republike Slo-
venije, št. 18/95) in pravilnik o sofinanciranju podiplomskih
študijskih programov (Uradni list Republike Slovenije, št.
9/96).

XXX
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 626-00/98-1
Ljubljana, dne 28. maja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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USTAVNO SODIŠČE

1830. Odločba o oceni ustavnosti 3. člena uredbe o
postopku in pogojih za oddajo površin ob
avtocestah za zgraditev objektov za
spremljajoče dejavnosti in o določitvi višin
povračil za uporabo teh površin

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Shell Slovenija
d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopajo Rudi Šelih, Nina Remec –
Šelih in Aleksandra Janežič, odvetniki v Ljubljani, na seji dne
19. marca 1998

o d l o č i l o:

Drugi odstavek 3. člena uredbe o postopku in pogojih
za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za
spremljajoče dejavnosti in o določitvi višin povračil za upora-
bo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96) ni bil v neskladju z
ustavo in zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica je s pobudo za oceno ustavnosti in zako-

nitosti izpodbijala drugi odstavek 3. člena uredbe o postop-
ku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev
objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višin po-
vračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96 – v
nadaljevanju: uredba). Za pobudnico je bilo sporno, da se je
po tej določbi štelo, da pogoj “referenc“ na javnih razpisih
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljeva-
nju: DARS) izkaže, kdor poleg ostalih referenc izpolnjuje
tudi pogoja:

– da ima bazo za oskrbo z naftnimi derivati na področju
Republike Slovenije, ki mu zagotavlja najmanj enomesečno
oskrbo njegovih že zgrajenih bencinskih servisov v Republi-
ki Sloveniji in za oskrbo razpisanega bencinskega servisa;

– da že opravlja distribucijo naftnih derivatov na vsaj
treh bencinskih servisih na področju Republike Slovenije.

2. Pobudnica meni, da je uredba z določitvijo takšnih
pogojev v nasprotju z zakonom bistveno omejila prosto kon-
kurenco (tretji odstavek 74. člena ustave) kot tudi ustavno
zagotovljeno svobodo gospodarske pobude (prvi odstavek
74. člena ustave). Tako postavljeni pogoji naj bi bili nasprot-
ni ustavnemu načelu enakosti pred zakonom (14. člen usta-
ve), ker naj bi spravljali v neenakopraven položaj tista podjet-
ja, ki so potencialni ponudniki, ne izpolnjujejo pa “diskrimi-
natorskih“ pogojev izpodbijane določbe, saj bodisi nimajo
baze za oskrbo z naftnimi derivati na področju Slovenije ali
pa na trgu še niso prisotni. Pri tem po mnenju pobudnika
taka določba v ničemer ne prispeva k izbiri boljšega ponud-
nika oziroma k nemoteni oskrbi, varnosti, varstvu okolja in
potrošnikov. Pobudnica se v zvezi s tretjim odstavkom
74. člena ustave sklicuje tudi na zakon o varstvu konkuren-
ce (Uradni list RS, št. 18/93 – v nadaljevanju: ZVK), pose-
bej na določbe prvega in drugega odstavka 17. člena,
18. in 19. člena ter tretjega in četrtega odstavka 20. člena
ZVK. V zvezi s prvim odstavkom 74. člena ustave se pobud-
nica sklicuje tudi na odločbo ustavnega sodišča št.
U-I-52/90 z dne 26. 3. 1992 (Uradni list RS, št. 19/92) in
tam izraženo mnenje, da neutemeljeno kopičenje pogojev
za opravljanje neke dejavnosti lahko onemogoča uveljavlja-
nje pravic, ki temeljé‚ na ustavi in zakonu. Po mnenju pobud-
nice gre pri navedeni uredbi za prekomeren, za zavarovanje

javnega interesa nepotreben, poseg v svobodo gospodar-
ske pobude. Ta naj bi povzročal neenakopravnost gospo-
darskih subjektov in neutemeljeno izključeval konkurenco.

3. Pobudnica je ob vložitvi svoj pravni interes izkazova-
la z dejstvom, da je sama v Sloveniji registrirana pravna
oseba, katere dejavnost so med drugim tudi trgovina na
drobno z motornimi gorivi, trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi, pridobivanje nafte in zemeljskega
plina ter proizvodnja naftnih derivatov. To izhaja tudi iz prilo-
žene kopije izpiska Okrožnega sodišča v Ljubljani registr-
skega vl. št. 1/25008/00. Navajala je, da se želi udeležiti
javnih razpisov in konkurirati kot ponudnik za najem površin,
ki so bile določene za zgraditev objektov za spremljajoče
dejavnosti. Izpodbijana določba s tako določenimi referen-
cami naj bi ji onemogočala uspešno konkuriranje. Skliceva-
la se je tudi na trinajst javnih razpisov za oddajo površin za
zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti, ki jih je DARS
objavil v Uradnem listu RS, št. 46/96. Iz razpisne dokumen-
tacije DARS-a izhaja, da mora ponudnik ponudbi v skladu z
izpodbijano določbo uredbe priložiti dokazila o referencah.
Med merili za izbiro najugodnejšega ponudnika se tam na
prvem mestu navaja ponujeni znesek povračila, naslednji
kriterij pa so reference ponudnika. Iz pobude smiselno izha-
ja, da pobudnica v času vložitve pobude in objave javnih
razpisov dejansko še ni opravljala distribucije nafnih deriva-
tov na vsaj treh bencinskih servisih, niti ni imela zagotovljene
baze za oskrbo z naftnimi derivati na področju Republike
Slovenije.

4. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-269/96 z dne
24. 10. 1996 zavrnilo pobudničin predlog za zadržanje izvr-
ševanja uredbe iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi le-
tega. Po izdaji navedenega sklepa je vlada sama spremenila
izpodbijani sporni del določbe drugega odstavka 3. člena
uredbe z uredbo o spremembi in dopolnitvi uredbe o po-
stopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgradi-
tev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višine
povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št. 77/96 –
v nadaljevanju: sprememba in dopolnitev uredbe). Spre-
memba in dopolnitev uredbe je drugo alineo drugega od-
stavka v celoti črtala. Ni torej več potrebna referenca, da
ponudnik v trenutku razpisa že opravlja distribucijo naftnih
derivatov na vsaj treh bencinskih servisih na področju Re-
publike Slovenije. Referenci, da ima bazo za oskrbo z naftni-
mi derivati na področju Republike Slovenije, ki mu zagotavlja
najmanj enomesečno oskrbo njegovih že zgrajenih bencin-
skih servisov, pa je bilo dodano besedilo “oziroma se obve-
že, da bo v roku treh let od podpisa pogodbe imel bazo za
oskrbo z naftnimi derivati na območju Republike Slovenije,
ki mu zagotavlja najmanj enomesečno oskrbo njegovih ben-
cinskih servisov v Republiki Sloveniji; v ta namen pri ponud-
bi predloži nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke,
vnovčljivo na prvi poziv, v vrednosti zneskov, ki izhajajo iz
pogodbe.“ Ni torej več potrebna referenca, da bi ponudnik v
trenutku razpisa že moral imeti bazo za oskrbo z naftnimi
derivati na področju Slovenije. Mora se le obvezati, da jo bo
imel v roku treh let od podpisa pogodbe, za kar mora predlo-
žiti ustrezno bančno garancijo.

5. Vlada je za tem odgovorila na pobudo ter na poseb-
no zahtevo ustavnega sodišča pojasnila tudi razloge za spre-
membo in dopolnitev uredbe. Tako pojasnjuje, da je uredba
pričela veljati 25. 5. 1996, torej še pred podpisom pridruži-
tvenega sporazuma, ki ga je Republika Slovenija podpisala
dne 10. 6. 1996. Uredba v prvem odstavku 3. člena našte-
va pogoje, ki jih mora ponudnik v javnem razpisu izpolnjeva-
ti. Med pogoji so v točki d) zahtevane tudi reference, pridob-
ljene pri izgradnji podobnih objektov ter pri njihovem poslo-
vanju, upravljanju in vzdrževanju. Opredelitev pojma “refe-
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renc“ je podrobno določena v drugem odstavku 3. člena, ki
pojasnjuje določbo prvega odstavka. Po mnenju vlade bi
bilo mogoče priznati reference tistemu ponudniku, ki izkaže,
da ima bazo za oskrbo naftnih derivatov na področju Repub-
like Slovenije, da že opravlja distribucijo naftnih derivatov na
bencinskih servisih v Republiki Sloveniji, da ima zagotovlje-
no dolgoročno dobavo naftnih derivatov in da redno plačuje
povračila za uporabo površin za že zgrajene spremljajoče
objekte. Vlada meni, da določb drugega odstavka ni bilo
mogoče razlagati, kot da gre za dodatne pogoje, temveč da
gre le za razčlenitev pogoja točke d) prvega odstavka
3. člena. Ta opredeljuje, kaj je po uredbi treba šteti za
“referenco“. Uredba pojem “reference“ opredeljuje konkret-
no, saj naj bi bilo le tako mogoče zagotoviti, da ne bi prišlo
do oddaje javnih površin ponudniku, ki ne bi bil zmožen v
skladu z interesom javne koristi z nemotenim in varnim odvi-
janjem prometa uporabnikom avtoceste zagotoviti nemote-
no oskrbo z gorivi. Ob tem vlada tudi pojasnjuje, da je bil na
podlagi uredbe (in tako določenih referenc) že izveden prvi
javni razpis za oddajo trinajstih površin za opravljanje sprem-
ljajoče dejavnosti ob avtocestah.

6. Vlada je pojasnila, da je v fazi približevanja Evropski
uniji in ratificiranja dne 10. 6. 1996 podpisanega Evropske-
ga sporazuma o pridružitvenem članstvu med evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije, na eni strani in Republike Slovenije
na drugi strani, torej zaradi vodenja politike na zunanjepoli-
tičnem področju na predlog ministrstva za zunanje zadeve,
uredbo ponovno obravnavala. Vlada je na svoji seji dne
27. 11. 1996 sprejela besedilo spremembe in dopolnitve
uredbe, ki velja za nadaljnje javne razpise. Objavljena je bila
v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 77/96 z dne
28. 12. 1996. Vlada poudarja, da se je zaradi vodenja
politike na zunanjepolitičnem področju in skladno s pristoj-
nostjo, ki jo ima na podlagi prvega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93
in 23/96), odločila za spremembo in dopolnitev uredbe, pri
tem pa je ponovno ravnala v skladu z interesom javne koristi.
Črtana je alinea, ki se nanaša na predhodno opravljanje
distribucije naftnih derivatov na vsaj treh bencinskih servisih
v Republiki Sloveniji. Ponudnik pa bo moral imeti bazo za
oskrbo z naftnimi derivati, ki mu bo zagotavljala enomeseč-
no oskrbo njegovih bencinskih servisov na področju Repub-
like Slovenije, pri čemer je s spremembo in dopolnitvijo
uredbe ob predložitvi garancije dana možnost odložitve iz-
polnitve tega pogoja za tri leta. Vlada tudi poudarja, da ni
nikjer ugotovljeno, da bi bil ne glede na uredbo Shell Slove-
nija najugodnejši ponudnik. Vlada meni, da sta tako uredba
kot sprememba in dopolnitev uredbe skladni z veljavno za-
konodajo.

7. Pobudnica je na odgovor vlade navedla, da se spo-
sobnosti ponudnika običajno dokazujejo z referencami za
istovrstne objekte drugod po svetu. Sklicevanje vlade, da je
uredbo spremenila zaradi vodenja politike na zunanjem po-
dročju, naj bi bilo irelevantno. Ker bo za prihodnje javne
razpise veljala spremenjena uredba, ponudniki, ki v Republi-
ki Sloveniji še niso prisotni, ne bodo več vnaprej izključeni.
Ne glede na to pa je bilo na podlagi izpodbijane uredbe
objavljenih trinajst javnih razpisov, lokacije pa so bile odda-
ne. Medtem naj bi pobudnici škoda zaradi izpodbijane ured-
be že nastala, ker so bili izbrani drugi ponudniki, ki so
ponudili nižje denarno nadomestilo kot pobudnica.

8. V takem položaju je ustavno sodišče na podlagi
35. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) razpisalo javno obravna-
vo. Nanjo je povabilo udeleženca v postopku, t.j. pobudnico
in vlado. Ker je menilo, da je njuna udeležba na javni obrav-

navi potrebna, je povabilo tudi predstavnika ministrstva za
promet in zveze (v nadaljevanju: MPZ) ter DARS-a. Obravna-
ve dne 1. 12. 1997 so se vabljeni, razen predstavnika vla-
de, udeležili. Pobudnica je tudi na javni obravnavi vztrajala
pri ustavnosodni presoji izpodbijane določbe uredbe, ki je
sicer prenehala veljati. Predlagala je ugotovitev neskladnosti
z ustavo oziroma z zakonom z učinkom odprave po
47. členu ZUstS. Na izrecno vprašanje sodnika je odgovori-
la, da ne izpodbija spremembe in dopolnitve uredbe.

B) – I
9. Po 21. členu ZUstS (kot tudi po 160. členu ustave)

je ustavno sodišče pristojno za presojo veljavnih predpisov
in aktov za izvrševanje javnih pooblastil. Člen 47 ZUstS
določa izjemo od tega pravila. Če je bil zakon, drug predpis
ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, med
postopkom usklajen z ustavo in zakonom, oziroma je prene-
hal veljati, niso pa bile odpravljene posledice neustavnosti
oziroma nezakonitosti, lahko ustavno sodišče ugotovi, da ni
bil v skladu z ustavo in zakonom. Pri podzakonskih predpisih
ali splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil,
ustavno sodišče odloči, ali ima njegova ugotovitev učinek
odprave ali razveljavitve. Vsebinsko odločanje o ustavnosti
in zakonitosti predpisov, ki ob času odločanja ne veljajo več,
je tako možno le, kolikor so izpolnjeni pogoji 47. člena
ZUstS.

10. Ker sprememba in dopolnitev uredbe ni bila izpod-
bijana, se ustavno sodišče ni spuščalo v ustavnosodno pre-
sojo sedaj veljavne določbe. Ta bo torej veljala za vse pri-
hodnje javne razpise. Izpodbijana določba uredbe pa v spor-
nem delu ne velja več. Presojo tega, ali so bile odpravlje-
ne posledice zatrjevane protiustavnosti in nezakonitosti
(47. člen ZustS), je ustavno sodišče v dosedanji praksi
povezovalo z obstojem pravnega interesa na strani pobudni-
ka za takšno odločanje. Zatrjevana protiustavnost in nezako-
nitost je morala imeti za pobudnika škodljive posledice.
Obstajati mora torej vzročna zveza med zatrjevno protiustav-
nostjo ter nezakonitostjo uredbe na eni strani ter morebitno
škodo na drugi strani. Kot verjetno mora biti tudi izkazano,
da bi ugoditev pobudi za pobudnika pomenila določeno
pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči.

11. Kot izhaja tudi iz navedb v vlogah ter na javni
obravnavi, se stališča strank do teh vprašanj razhajajo. Že
vlada je v pisnem odgovoru poudarila, da ni bilo nikjer ugo-
tovljeno, da bi bil ne glede na uredbo Shell Slovenija naju-
godnejši ponudnik. Predstavnica DARS-a je na javni obrav-
navi v zvezi s konkretnimi javnimi razpisi, na katerih je neus-
pešno sodelovala pobudnica in pri katerih so sporno določ-
bo uredbe uporabili, pojasnila, da je določba v razpisni
dokumentaciji zahtevala, da ni možen kasnejši odstop izbra-
nega ponudnika od pogodbe (kot v razpisnih pogojih) kot
tudi ne zahteva po spremembi vsebine te pogodbe. Pogod-
be, ki so bile kasneje z izbranimi ponudniki podpisane, so
bile podpisane v besedilu, v kakršnem so bile dane v razpi-
sne pogoje. Zato so bile v razpisu tudi zahtevane določene
izjave ponudnikov. Predstavnica DARS-a je prebrala pismo
pobudnice, ki ga je v zvezi s temi razpisnimi zahtevami
priložila svojim ponudbam: “Za spredaj predložene ponud-
be veljajo naslednje kvalifikacije. V zvezi z izjavo ponudnika
Shell Slovenija, TP d.o.o. Ljubljana, da je ponudba izdelana
v skladu z razpisanimi pogoji in navodili ponudniku, da je
ponudba izdelana v skladu s splošnimi pogoji, da je ponud-
ba izdelana v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo
ponudbe s posebnimi pogoji pogodbe v zvezi s ponudbo, v
zvezi z obrazcem pogodbe, ponudnik izjavlja, da s podpi-
som navedenih listin le potrjuje, da je seznanjen z njihovo
vsebino. Glede izpolnjevanja pogojev, določenih v uredbi o
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postopkih in pogojih določenih površin ob avtocestah za
zgraditev spremljajočih objektov in določitvi povračil za upo-
rabo teh površin, ponudnik izjavlja, da te pogoje izpolnjuje v
obsegu in na način, razviden iz prilog ponudbi. Nadalje si
ponudnik pridržuje pravico, da v primeru, če ga naročnik
izbere kot najugodnejšega ponudnika, z naročnikom sklene
namesto predpisanega obrazca pogodbe takšno pogodbo,
ki bo sprejemljiva za obe strani. V zvezi s prilogami k ponud-
bi ponudnik izjavlja, da ga navedene priloge zavezujejo k
izgradnji objektov v obsegu, razvidnem iz prilog, ob predpo-
stavki, da v zvezi z izgradnjo objektov ne nastopijo nepredvi-
dene okoliščine, ki ponudniku v času priprave ponudbe niso
znane in zaradi katerih stroški izgradnje posegajo v predvi-
dene stroške, n. pr. arheološke izkopanine, podzemni vodi
itd.“ Poleg tega je predstavnica DARS-a med drugim naved-
la (s konkretnimi številkami), da nikjer (za nobeno lokacijo) ni
prav pobudnica (Shell Slovenija) ponudila najvišjega povra-
čila. Na navedbe predstavnice DARS-a na javni obravnavi je
pobudnica odgovorila, da so za presojo ustavnosti in zakoni-
tosti izpodbijanih določb irelevantne. To, kar se je konkret-
no dogajalo v zvezi s postopki javnih razpisov, naj ne bi bilo
predmet tega postopka. Pobudnica meni, da je izkazala svoj
pravni interes, ki je bil v tem, da konkurira in to da konkurira
pod enakimi pogoji. Kakšne pa so bile in iz kakšnih razlogov
so bile sprejete odločitve DARS-a v konkretnih postopkih,
pa naj bi za ustavno presojo ne bilo relevantno.

12. Ustavno sodišče se ni odločilo za ozko razlago
pravnega interesa, ki bi ga izpeljalo iz dejanskega stanja v
konkretnih postopkih javnih razpisov, v katerih se je izpodbi-
jana določba uredbe uporabila. Vprašanja nastanka škodlji-
vih posledic (škode) zaradi uredbe torej ni povezovalo z
vprašanjem, ali so na strani pobudnice v konkretnih postop-
kih obstajali drugi razlogi, ki bi ji v vsakem primeru in ne
glede na izpodbijano določbo uredbe na teh javnih razpisih
onemogočili uspeh. Ustavno sodišče meni, da bi se taka
vprašanja lahko razjasnila v morebitnih pravdah, če bi jih
pobudnica sprožila v primeru uspeha v ustavnosodnem po-
stopku. Ustavno sodišče se je odločilo, da za obstoj pravne-
ga interesa v tem postopku zadošča, da je pobudnica na
javnih razpisih, v katerih se je izpodbijana določba uredbe
uporabila, konkurirala ter na njih ni uspela. Če bi bila izpod-
bijana določba res protiustavna in nezakonita v smislu, kot
to uveljavlja pobuda, bi bila možna tudi ugotovitev neskladja
z ustavo in z zakonom z učinkom odprave. To bi lahko
vplivalo na pobudničin pravni položaj v morebitnih pravdah
za povrnitev škode, ki naj bi ji bila nastala, ker ni bila izbrana
kot najugodnejši ponudnik.

B) – II
13. Ker so izpolnjeni tudi pogoji iz četrtega odstavka

26. člena ZUstS, je ustavno sodišče pobudo sprejelo in
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari.

14. Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani s sklepno listino, podpisan 10. junija 1996 v
Luxemburgu (v nadaljevanju: EA), še ni stopil v veljavo.
Veljati namreč prične prvega dne drugega meseca po datu-
mu, ko se pogodbenici obvestita, da so končani interni
postopki za odobritev sporazuma v Sloveniji na eni strani ter
v vseh državah članicah na strani Evropske unije (131. člen
EA). Potrebno je tudi pozitivno mnenje Evropskega parla-
menta (228. člen, tretji odstavek Rimske pogodbe). Izpod-
bijana določba uredbe pa je prenehala veljati tudi pred uve-
ljavitvijo (8. 8. 1997) zakona o ratifikaciji Evropskega spora-
zuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki

delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno
listino ter protokola, s katerimi se spreminja Evropski spora-
zum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (MESP)
(Uradni list RS, št. 44/97 – Mednarodne pogodbe, št. 13),
s katerim je Državni zbor odobril, da se država Slovenija
mednarodnopravno zaveže k izpolnjevanju EA. Izpodbijana
določba uredbe je prenehala veljati tudi pred uveljavitvijo
zakona o ratifikaciji Začasnega sporazuma o trgovini in za-
devah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za pre-
mog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na
drugi strani (Uradni list RS, št. 27/97 – Mednarodne po-
godbe št. 8), ki pa je pokrival le trgovinski del (pridružitvene-
ga) sporazuma. Ta določba uredbe je prenehala veljati celo
pred 1. 1. 1997, to je pred datumom, od katerega se ta
Začasni sporazum, ki je bil podpisan v Bruslju 11. novem-
bra 1996, začasno uporabljal še pred njegovo ratifikacijo v
Državnem zboru.1 Zato preizkus v tem smislu, da bi bila
izpodbijana določba uredbe v nasprotju s sprejetimi medna-
rodnimi obveznostmi, ki bi izhajale iz EA, ne bi bil potreben,
tudi če bi pobudnica to uveljavljala.

15. Uredba je v 1. členu določala, da DARS oddaja
površine, določene za zgraditev objektov za spremljajoče
dejavnosti, na podlagi javnega razpisa najugodnejšemu po-
nudniku po kriterijih in pod pogoji določenimi s to uredbo. V
prvem odstavku 3. člena je določeno, da mora ponudnik
izpolnjevati pogoje javnega razpisa in predložiti pod a), b), c)
in d) določeno dokumentacijo. Dokumentacija, ki jo mora
predložiti pod d), obsega “reference, pridobljene pri izgrad-
nji podobnih objektov ter pri njihovem poslovanju, upravlja-
nju in vzdrževanju“. Z drugim odstavkom uredbe pa je ured-
ba določala, da mora ponudnik za najem bencinskega servi-
sa predložiti dokumentacijo oziroma dokazila, iz katerih je
razvidno, da poleg ostalih referenc izpolnjuje tudi naslednje
pogoje:

– da ima bazo za oskrbo z naftnimi derivati na področju
Republike Slovenije, ki mu zagotavlja najmanj enomesečno
oskrbo njegovih že zgrajenih bencinskih servisov v Republi-
ki Sloveniji in za oskrbo razpisanega bencinskega servisa;

– da že opravlja distribucijo naftnih derivatov na vsaj
treh bencinskih servisih na področju Republike Slovenije;

– da ima zagotovljeno dolgoročno dobavo naftnih deri-
vatov z najmanj dvema dobaviteljema;

– da redno plačuje povračila za uporabo površin za že
zgrajene spremljajoče objekte.

16. V tem postopku sta za pobudnika torej sporni prva
in druga alinea drugega odstavka 3. člena uredbe. Sporni
sta “referenci“ in sicer: prvič, da mora imeti ponudnik bazo
za oskrbo z naftnimi derivati na področju Republike Sloveni-
je, ki mu zagotavlja najmanj enomesečno oskrbo njegovih
že zgrajenih bencinskih servisov v Republiki Sloveniji in za
oskrbo razpisanega bencinskega servisa, in drugič, da mo-
ra ponudnik že opravljati distribucijo naftnih derivatov na vsaj
treh bencinskih servisih na področju Republike Slovenije.
Pobudnica tako določenim “referencama“ očita, da sta v
neskladju s 14. členom ustave (načelo enakosti), ker naj bi
bila izpodbijana določba diskriminatorna; bila naj bi tudi v
neskladju s prvim in tretjim odstavkom 74. člena ustave in z
ZVK.

17. Tretje poglavje ustave se nanaša na gospodarska
in socialna razmerja. Tu je umeščena tudi določba

1 Po 1. členu uredbe o začasni uporabi začasnega sporazuma o
trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko
skupnostjo za jedrsko energijo, na drugi strani (Uradni list RS, št. 67/96).
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74. člen ustave, ki določa: “Gospodarska pobuda je svo-
bodna. Zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodar-
skih organizacij. Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati
v nasprotju z javno koristjo. Prepovedana so dejanja nelo-
jalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom
omejujejo konkurenco.“

18. Že umestitev zgoraj navedenega člena izven dru-
gega poglavja ustave, ki se nanaša na človekove pravice in
svoboščine, kaže na posebnost te določbe v odnosu do
določb drugega poglavja ustave. Člen 74 ustave predstav-
lja predvsem temeljno ustavno opredelitev gospodarskega
sistema v državi. Ta temelji na svobodni gospodarski pobu-
di oziroma na svobodi podjetništva (za razliko od prejšnje
socialistične ustavne ureditve). Podjetniška oziroma gos-
podarska svoboda iz 74. člena ustave zagotavlja predvsem
varstvo svobodnega delovanja zasebnih gospodarskih sub-
jektov zoper državne posege. Podjetniška svoboda zago-
tavlja zlasti pravico ustanoviti podjetje (pod zakonskimi po-
goji), ga voditi v skladu z ekonomskimi načeli (upoštevaje
prisilne predpise) ter ga po želji tudi zapreti. Zajema tudi
pravico do izbire dejavnosti gospodarskih subjektov in do
izbire poslovnih partnerjev itd. Tretji odstavek 74. člena
ustave posebej tudi prepoveduje dejanja nelojalne konku-
rence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo kon-
kurenco. Takšen zakon je seveda ZVK, na katerega se
podbudnica tudi sklicuje.

19. Primerjalno se takšne določbe praviloma sploh ne
pojavljajo v ustavah. V zahodnih demokracijah namreč tak-
šna naravnanost gospodarskega sistema nikoli ni bila vpraš-
ljiva. Svobodna gospodarska pobuda tudi ni kategorja, ki bi
bila posebej varovana npr. s Konvencijo o varstvu človeko-
vih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, Mednarod-
ne pogodbe, št. 7/94), po kateri se je sicer zgledoval naš
ustavodajalec. Ustavno sodišče Nemčije, katere ustava dru-
gače od naše ustave posebne določbe o svobodi podjetniš-
tva ne pozna, izpeljuje svobodo podjetništva iz splošne svo-
bode ravnanja (kot podjetniško svobodo ravnanja), pri če-
mer jo tudi razume v zgoraj (pod 18) opisanem smislu. Pri
tehtanju med varovano vrednoto (posameznikovo svobodo
ravnanja) na eni in splošno koristjo na drugi strani pa nem-
ško ustavno sodišče razlikuje med posegi v najbolj intimno
sfero posameznika, širšim področjem zasebne sfere in druž-
beno sfero posameznikovega delovanja.

20. V obravnavanem primeru je v zvezi z zatrjevano
kršitvijo tretjega odstavka 74. člena ustave potrebno najprej
ugotoviti, da tu ne more biti govora o prepovedanem dejanju
nelojalne konkurence. Storilec tega prepovedanega dejanja
nelojalne konkurence je lahko samo drug udeleženec na
trgu. V danem primeru pa je sporna vsebina uredbe, ki jo je
izdala vlada. Dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo
konkurenco, pa so lahko tudi nedopustni posegi države v
svobodno konkurenco. ZVK s tem v zvezi v 17. členu dolo-
ča: “Državni organi in organi lokalne skupnosti, podjetja in
druge organizacije ter posamezniki, ki opravljajo javna poob-
lastila, ne smejo omejevati prostega nastopanja podjetij na
trgu. Za omejevanje prostega nastopanja podjetij na trgu v
smislu prejšnjega odstavka se štejejo splošni in posamični
akti in dejanja, s katerimi se v nasprotju z ustavo in zakonom
omejujejo svobodna menjava blaga, svoboden vstop na trg
ali se kako drugače preprečuje konkurenca. Kot akti in
dejanja, ki omejujejo prosto nastopanje podjetij na trgu, se
štejejo zlasti akti in dejanja:

– s katerimi se podjetju onemogoča opravljanje dejav-
nosti na kakšnem območju ali glede kakšne vrste dejavno-
sti, čeprav podjetje izpolnjuje z zakonom določene pogoje;

– s katerimi se neupravičeno zavlačuje postopek za
izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti ali kakšnega dru-

gačnega dovoljenja, pomembnega za nastopanje podjetja
na trgu;

– s katerimi se posredno ali neposredno ustvarja di-
skriminacija med podjetji glede na to, ali imajo svoj sedež na
območju lokalne skupnosti ali zunaj tega območja;

– s katerimi se prepoveduje promet blaga zunaj ob-
močja lokalne skupnosti.“

21. Ker se prepoved iz tega člena ZVK nanaša na
oblastno delovanje oziroma na delovanje v zvezi z oblastnimi
funkcijami ter zajema tudi splošne akte, bi vladna uredba
seveda lahko bila v nasprotju s to določbo ZVK in hkrati
predstavljala prepovedano dejanje omejevanja konkurence
v nasprotju z zakonom iz tretjega odstavka 74. člena ustave.
Toda vsebina take uredbe bi bila v nasprotju s citiranimi
zakonskimi določbami le, če bi kakorkoli omejevala “prosto
nastopanje podjetij na trgu“ (prvi odstavek 17. člena ZVK).
Izpodbijana uredba pa ne ureja prostega nastopanja podjetij
na trgu, ampak določa pogoje za njihovo enakopravno na-
stopanje na javnem razpisu, kjer se potegujejo za najem
površin ob avtocestah, kjer bi potem opravljala ustrezne
gospodarske dejavnosti. Kjer gre za urejanje pogojev za
konkuriranje na javnih razpisih, “prosto nastopanje na trgu“
ni omejeno s predpisom, ki take pogoje določa, ampak s
predpisom, ki sklenitev nekega gospodarskega posla pod-
vrže režimu javnega razpisa. Tak predpis pa v tem primeru ni
bil izpodbijan, kakor tudi ne samo dejstvo, da se je o oddaji
površin ob avtocestah odločalo na podlagi javnega razpisa.

22. Preostane le še preizkus, ali izpodbijane določbe
morda pomenijo kršitev enakosti konkurentov pri konkurira-
nju na javnem razpisu – in to bodisi kršitev prepovedi diskri-
minacije “glede na narodnost, raso, spol, jezik... ali katero-
koli drugo osebno okoliščino“ iz prvega odstavka 14. člena
ustave (strožja prepoved, v katero bi bil “poseg“ lahko dopu-
sten kvečjemu pod strogimi pogoji “testa sorazmernosti“,
torej le v primeru za varstvo drugih ustavnih pravic nujnega,
neizogibnega posega, ki tudi ne bi bil prekomeren) – bodisi
kršitev splošnega načela enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena, kjer pa se obstoj kršitve (nedopustnega
posega) ugotavlja na podlagi mnogo blažjih kriterijev oziro-
ma le na podlagi t.i. testa arbitrarnosti ali samovolje (za
dopustnost posega ni potrebna njegova neizogibnost in so-
razmernost v ožjem smislu, ampak zadošča že to, da poseg
ni arbitraren – da torej zanj obstaja razumen razlog, izhaja-
joč iz narave urejevane stvari).

23. Členi 18, 19, 20 ZVK, na katere se pobudnica tudi
sklicuje, urejajo možnosti omejitev na trgu ne glede na do-
ločbe 17. člena ZVK in tako njihova kršitev ne pride v
poštev, ker ni šlo za nedopustno omejitev svobodne konku-
rence po 17. členu ZVK, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.

24. Kot pove že ime, določa uredba postopek in pogo-
je za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za
spremljajoče dejavnosti. Tako za naprej določa pogoje in
kriterije, ki jih je DARS dolžan upoštevati pri prihodnjih javnih
razpisih. Vsi taki razpisi postavljajo določene kriterije in po-
goje, ki brez dvoma, saj v tem je njihov namen, ožijo krog
sprejemljivih ponudnikov. Uredba pa v prvem odstavku
3. člena med obveznimi prilogami k ponudbi na javnih razpi-
sih, na katere se nanaša, določa tudi “reference, pridoblje-
ne pri izgradnji podobnih objektov ter pri njihovem poslova-
nju, upravljanju in vzdrževanju“. Drugi odstavek to konkreti-
zira (med drugim) s sporno določenima referencama. Po-
nudnik mora tako predložiti dokazila o tem, da ima bazo za
oskrbo z naftnimi derivati in da že opravlja distribucijo naftnih
derivatov na vsaj treh bencinskih servisih, vse v Republiki
Sloveniji. Tako določeni obvezni referenci lahko pomenita
odločujoč izločitveni faktor na javnih razpisih, na katere se
uredba nanaša. Če ponudnik tako določenih referenc ne
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more izkazati, namreč ne izpolnjuje pogojev, določenih z
uredbo. Razpisovalec oziroma naročnik lahko torej takšno
ponudbo izloči kot nepopolno. Razlikovanje, ki ga je uvedel
uredbodajalec, med tistimi tržnimi subjekti, ki v Sloveniji
imajo bazo za oskrbo z naftnimi derivati ter vsaj tri bencinske
servise, ter tistimi, ki tega nimajo, je tako posredno delu
tržnih subjektov onemogočalo uspešno konkuriranje na jav-
nih razpisih, na katere se je uredba nanašala. Vprašanje
ustavnosodne presoje pa je, ali je bilo to ustavno dopustno.

25. Najprej je bilo treba presoditi, ali omenjeno razliko-
vanje pomeni kršitev prepovedi diskriminacije “glede na na-
rodnost, raso, spol, jezik... ali katerokoli drugo osebno oko-
liščino“ iz prvega odstavka 14. člena ustave. Iz same dikcije
izpodbijane določbe, ki zahtevane reference določa za vse
enako, ne izhaja diskriminacija glede na osebne okoliščine
ponudnikov (pobudnica npr. je v Sloveniji registrirana druž-
ba, vendar v stoodstotni lasti tujcev), ki bi zahtevala strogo
ustavnosodno presojo oziroma presojo po testu sorazmer-
nosti. Teoretično je možno, da bi uredbodajalec zahtevane
reference določil na prvi pogled za vse enako, vendar name-
noma tako, da bi vnaprej izključil oziroma onemogočil skupi-
no ponudnikov glede na osebne okoliščine, glede katerih je
potrebno pri razlikovanju uporabiti strogi test ustavnosodne
presoje. Pobudnica v postopku ni zatrjevala niti dokazovala
morebitne suspektne diskriminatorne motivacije vlade pri
takšni določitvi referenc v izpodbijani določbi uredbe, pri
čemer bi bilo breme zatrjevanja in dokazovanja tega dejstva
na pobudnici. Ne glede na to jo je sodnik poročevalec na
javni obravnavi opozoril tudi na ta moment zadeve. Tako jo je
sodnik poročevalec pozval, da javno pove, ali je njeno sta-
lišče, da je vlada diskriminirala zoper tuje konkurente, in jo
opozoril, da je to pravi trenutek, da se izjavi in pove, ali ima
kakršnekoli dokaze o suspektni diskriminatorni vladni moti-
vaciji pri formuliranju spornih razpisnih pogojev. Pobudnica
na to ni reagirala in v svojih odgovorih v to smer ni ničesar
zatrjevala niti dokazovala. Ob tem tudi objektivni moment ne
kaže na prikrito diskriminatornost v navedenem smislu. Pred-
stavnica DARS-a je na javni obravnavi namreč pojasnila, da
je na istih javnih razpisih ponudnica Inter Ina, prav tako
družba, registrirana v Sloveniji in v lasti tujcev, izpolnila zah-
teve glede baze za oskrbo z naftnimi derivati in tudi glede
števila servisov, čeprav glede na druge pomanjkljivosti v
ponudbi na razpisu ni bila izbrana. Predstavnica MPZ pa je
še dodala, da ima tudi Istrabenz tuji kapital in da torej ni
nobenih ovir za zainteresirane firme, ki bi bile povezane z
vprašanjem tujega lastništva njihovega kapitala. Glede na
navedeno je bilo torej možnost kršitve prepovedi diskrimina-
cije po prvem odstavku 14. člena ustave treba izključiti.

26. Preostane še presoja, ali je šlo za kršitev splošne-
ga načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka
14. člena, kjer pa se obstoj kršitve (nedopustnega posega)
ugotavlja na podlagi mnogo blažjih kriterijev oziroma le na
podlagi t.i. testa arbitrarnosti ali samovolje.

27. Ker pobudnica zatrjuje, da ji je vlada z uredbo
onemogočila opravljanje dejavnosti, čeprav izpolnjuje z za-
konom določene pogoje oziroma je ustrezno registrirana
(prva alinea tretjega odstavka 17. člena ZVK), je potrebno
ugotoviti, da relevantne vrste dejavnosti, ki se očitno nanaša
na distribucijo naftnih derivatov (pa tudi trgovske in druge
dejavnosti), ni mogoče ozko opredeliti tako, da bi se nana-
šala le na njeno opravljanje ob avtocestah. Tudi pojem “ob-
močja“ iz prve alinee tretjega odstavka 17. člena ZVK je
mogoče razumeti le v smislu zaokrožene gografske celote,
torej “območje“ nikakor ne more biti le “ob avtocestah“.
Zato se tudi relevantni pojem trga za to zadevo ne nanaša le
na trg distribucije naftnih derivatov ob avtocestah. Ne rele-
vantna dejavnost (vrsta dejavnosti) in ne relevantni trg se

tako ne pokrivata s predmetom uredbe, ki se je nanašala
zgolj na postopek in pogoje za oddajo površin ob avtocestah
za izgradnjo objektov za spremljajoče dejavnosti, niti s pred-
metom že izvedenih javnih razpisov, pri katerih je bila uredba
že uporabljena.

28. Iz navedenega ob upoštevanju pojma relevantnega
trga v tem primeru tudi izhaja, da izpodbijana določba ured-
be oziroma sporno določeni referenci nista vnaprej izločali s
trga vse tiste, ki na trgu ob uveljavitvi uredbe še niso bili
prisotni, in bi ti bili tako spravljeni v položaj, ko na trg sploh
ne bi mogli nikoli prodreti.2 Pri tem je pomembno, da nikoli
ni bilo nobene podobne omejitve, ki bi pobudnici prepreče-
vala odprtje bencinskega servisa kjerkoli drugje v Sloveniji
(takšne reference je bilo potrebno izkazati le za poslovanje
ob avtocestah). Možnost vključitve na slovenski trg prodaje
naftnih derivatov na bencinskih servisih je bila tako ves čas
odprta novim interesentom, ki so brez izkazovanja takšnih
referenc lahko pričeli poslovati in se ukvarjati z opisano
dejavnostjo na bencinskih servisih na katerihkoli drugih lo-
kacijah (ob lokalnih in regionalnih cestah, v mestih, in nase-
ljih...). Pri tem pa tudi izpolnitev v uredbi določenih “refe-
renc“ za novinca ni bila nemogoča. Kdorkoli zainteresiran
(ustrezno registrirana družba) bi bil lahko izpolnil v uredbi
navedeni “referenci“. Kdor ni že imel ali ni uspel pridobiti
ustreznih referenc do prvega ustreznega javnega razpisa, bi
jih lahko pridobil do naslednjega. Ves čas je bilo v zvezi z
nadaljnjo izgradnjo avtocestnega omrežja namreč jasno, da
bodo tudi v prihodnje izdani še drugi podobni javni razpisi.
To je pobudnica delno dokazala tudi sama, ker je po lastnih
navedbah kasneje vendarle pričela z odpiranjem bencinskih
servisov na drugih lokacijah.

29. Logično je, da se z javnimi razpisi ne more čakati,
da bi vsi zaintresirani enako zadostili kriterijem in merilom,
za katere je bilo ocenjeno, da naj bi jim ponudniki zadostili.
V nasprotnem bi bilo namreč z javnimi razpisi vedno potreb-
no čakati, da bi novi možni zainteresirani ponudniki morebiti
zadostili kriterijem in merilom teh razpisov. Ustavno sodišče
ugotavlja, da je pobudnica, ki je bila pred uveljavitvijo ured-
be registrirana za ustrezno dejavnost v Sloveniji že tri leta,
glede na navedbe (na javni obravnavi) tudi sama počasno
reagirala. Navaja, da se je morala najprej razgledati po slo-
venskem trgu, narediti ustrezne analize in se pripraviti na
poslovanje (sicer pa je njena dejavnost širša in ne zajema le
odpiranja bencinskih črpalk), poleg tega pa naj bi bili po-
stopki pridobitve ustreznih lokacij za izgradnjo bencinskih
servisov ter izgradnja teh dolgi (potrebno naj bi bilo približno
leto in pol). Četudi bi bili postopki pridobitve lokacij ter
izgradnje bencinskih servisov (zunaj avtocest) res tako dol-
gotrajni, kot je navajala pobudnica, bi bilo realno pričakova-
ti, da bi pobudnica v treh letih po svoji registraciji v navede-
nem smislu vendarle pričela poslovati. Njena situacija (ko ob
preteklih javnih razpisih ni razpolagala z zahtevanimi referen-
cami) je tako tudi rezultat njenih lastnih preteklih poslovnih
odločitev ter izbrane strategije pri vstopanju na slovenski trg.

30. Iz doslej navedenega tudi izhaja, da je pobudničino
sklicevanje na odločbo št. U-I-52/90 z dne 26. 3. 1992
(OdlUS I, 18), sicer v povezavi z očitano kršitvijo člena 74
ustave, neutemeljeno. Obravnavani primer je od zadeve, na
katero se pobudnica sklicuje, povsem različen. V danem
primeru namreč ne gre za predpisovanje pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti (ki se je ne da opredeliti tako ozko, kot bi to
smiselno želela pobudnica, kot je bilo že zgoraj utemeljeno).

31. Glede obstoja legitimnega državnega interesa za
sporno razlikovanje je vlada v pisnem odgovoru navedla, da

2 Torej ni šlo za t.i. “grandfather clause“, kot jo pozna tuja ustavno-
sodna judikatura (ZDA).
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uredba pojem “reference“ opredeljuje konkretno, ker je le
tako mogoče zagotoviti, da ne bi prišlo do oddaje javnih
površin ponudniku, ki ne bi bil zmožen v skladu z interesom
javne koristi z nemotenim in varnim odvijanjem prometa upo-
rabnikom avtoceste zagotoviti nemotene oskrbe z gorivi.
Tudi predstavnica MPZ je na javni obravnavi pojasnila, da so
pri pripravi izpodbijane uredbe skušali slediti navedenemu
javnemu interesu, t.j. zagotovitvi varnega prometa in oskrbe
z gorivi.

32. Sam obstoj legitimnega državnega interesa, ki naj
bi mu sporna ureditev želela zadostiti, med strankama prav-
zaprav ni sporen. Da je v zadevi obstajal legitimen državni
interes, namreč priznava tudi pobudnica. Tako je na javni
obravnavi med drugim navajala: “Vlada je očitno zasledovala
cilje, ki so pravno dopustni. Cilji so legitimni, so upravičeni
in to so cilji, ki pač slonijo na nemoteni oskrbi z naftnimi
derivati, na varnem odvijanju prometa in ostali že našteti
cilji.“ Pač pa pobudnica meni, da je javni interes širši, kot ga
je upoštevala vlada. Tako naj vlada ne bi bila upoštevala
interesa varstva okolja (za okolje naj bi bilo ugodneje dova-
žati goriva iz drugih držav, kot pa imeti baze v državi) ter
interesa glede višine povračil (smiselno interes davkoplače-
valcev, da se iz tega pridobi čim višja povračila). Ob tem
ustavno sodišče sodi, da je stvar ocene vlade, katerim vidi-
kom javnega interesa dá prednost pri svojih odločitvah. Ured-
ba tudi ni z ničemer izključila upoštevanja višine povračil kot
merila pri izbiri najugodnejšega ponudnika. Iz navedb in
listin je razvidno, da je bila v postopkih po dosedanjih javnih
razpisih, na katerih je pobudnica sodelovala, višina ponuje-
nega povračila upoštevana kot merilo za izbiro ponudnika.
Kolikor pobudnica smiselno predlaga, da bi moral biti to
edini kriterij in naj bi bil v tem javni interes, nima prav; javni
interes se ne pokriva zgolj z višino povračil.

33. Ni mogoče dvomiti o obstoju legitimnega državne-
ga interesa v obsegu, kakršnega uveljavlja vlada, namreč
zagotovitev nemotenega in varnega odvijanja prometa ter za
uporabnike avtoceste nemotene oskrbe z gorivi. Očitno je
legitimen tudi državni interes po zagotavljanju nacionalne
varnosti v primerih možnega vojnega ali izrednega stanja. S
tem v očitni povezavi je tudi interes po vsaj minimalnih zalo-
gah goriva na državnem ozemlju. Poslovanje ob avtocestah
je seveda izjemno donosen posel, postavitev bencinskega
servisa ter oskrba z gorivi ob drugih cestah (zlasti izven
mestnih središč) pa je bistveno manj donosna. Postavitev
bencinskega servisa ter oskrba z gorivi na npr. demografsko
ogroženih, gorskih in hribovitih ter ekonomsko zaostalih
področjih je lahko celo nerentabilna. Zasledovani javni inte-
res je torej tudi interes po enakomerni preskrbljenosti celot-
nega državnega prostora z gorivi, torej tudi krajev, kjer bi
sicer poslovanje bilo manj rentabilno kot ob avtocestah ali
pa bi bilo celo nerentabilno. Očiten je tudi legitimni državni
interes, da so uporabniki vseh cest (tudi regionalnih in lokal-
nih) in prebivalci vseh regij nemoteno in enakomerno pre-
skrbljeni z gorivi. To je tudi skladno z načelom socialne
države (člen 2. ustave) kot tudi z dolžnostjo države, da skrbi
za gospodarski, kulturni in socialni napredek na gorskih in
hribovitih območjih (tretji odstavek 71. člena ustave).

34. Ob vsem tem v povezavi z očitanimi kršitvami tudi
ni nepomembno, da je za dejavnost distribucije naftnih deri-
vatov že zakonsko izražena zahteva po zanesljivi in kako-
vostni preskrbi uporabnikov ter poudarjena zahteva, da se
pri tem upošteva javni interes oziroma javna korist. Po
1. točki prvega odstavka 81. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljevanju:
ZGJS) z dnem njegove uveljavitve prenehajo veljati določbe
zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št.
33/81 in 29/86), razen določb 2. do 10., 12., 13., 19.,

21., 63. in 65. do 88. člena. Po določbi 2. člena zakona o
energetskem gospodarstvu to vključuje tudi naftno-plinsko
dejavnost. Opravljanje energetskih dejavnosti mora omogo-
čati ekonomično, varno in optimalno izkoriščanje nahajališč
energetskega vira kot tudi objektov, naprav in napeljav ter
zanesljivo in kakovostno preskrbo uporabnikov z energetski-
mi viri. Po določbi tretjega odstavka 2. člena so bile s tem
zakonom določene energetske dejavnosti oziroma zadeve
posebnega družbenega pomena, ki pa se na podlagi
68. člena ZGJS štejejo za gospodarske javne službe. Po
določbi 5. člena zakona o energetskem gospodarstvu v
povezavi z 68. členom ZGJS je tudi distribucija naftnih deri-
vatov gospodarska javna služba. Po 10. členu zakona o
energetskem gospodarstvu pomeni distribucija iz 5. člena
oblikovanje in vodenje politike oskrbe uporabnikov s temi
vrstami energije. V drugem odstavku 1. člena ZGJS je izrec-
no določena dolžnost Republike Slovenije, da trajno in ne-
moteno v javnem interesu zagotavlja materialne javne dobri-
ne z gospodarskimi javnimi službami. Iz navedenega ne
izhaja samo, da se ta dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z
javno koristjo (drugi odstavek 74. člena ustave), temveč je
bil uredbodajalec celo zakonsko dolžan kar najbolj skrbno
upoštevati javni interes oziroma javno korist izraženo na tem
področju. To se je seveda moralo odražati tudi pri oblikova-
nju pogojev in kriterijev, določenih z uredbo.

35. V nadaljevanju je torej potrebno ugotoviti, ali sta
sporni razlikovanji razumno povezani z opisanim legitimnim
državnim interesom. Glede zahtevane baze za oskrbo z naft-
nimi derivati na področju Republike Slovenije je predstavni-
ca MPZ na javni obravnavi pojasnila, da jih je pri pripravi te
uredbe dejansko skrbelo, kako bi bilo z nemoteno oskrbo z
gorivi v primerih blokade meje, še bolj pa v primerih možnih
stavk v sosednjih državah, če bi se gorivo vozilo od tam.
Očitno je, da je minimalna zaloga goriva (za enomesečno
oskrbo že zgrajenih bencinskih servisov ter za oskrbo razpi-
sanega bencinskega servisa), ki jo sporna ureditev implicit-
no zahteva s tako določeno referenco, v razumni povezavi z
legitimnim državnim interesom, t.j. z nemoteno oskrbo z
naftnimi derivati ter varnim odvijanjem prometa. Določba, ki
zahteva vsaj minimalne zaloge goriva na državnem ozemlju,
je tudi v razumni povezavi z legitimnim državnim interesom
nacionalne varnosti, zlasti v primerih kakršnegakoli izredne-
ga stanja, ko bi pomanjkanje goriva očitno lahko imelo nega-
tivne posledice tudi na nacionalno varnost. Pobudnica je
sicer na javni obravnavi navajala, da bi sama za oskrbo
enega samega ali pa tudi treh bencinskih servisov, ki bi jih
oskrbovala, potrebovala zelo majhno bazo, kar v nobenem
primeru ne bi moglo vplivati na nacionalno porabo in pre-
skrbljenost z gorivi. Sporna “referenca“ naj bi tako ne bila
razumna. Očitek ni utemeljen. Jasno je, da položaj vsakega
posemeznega ponudnika ter količina goriva, ki naj bi jo
preskrbeli, ni relevantna za obstoj razumne povezave z na-
vedenimi legitimnimi državnimi interesi. Zadošča, da je skup-
ni učinek tako določene “reference“ v razumni povezavi z
navedenimi javnimi interesi.

36. Ker je indiciran le test arbitrarnosti (samovolje), ni
potrebno, da bi bilo uporabljeno najmilejše sredstvo za ure-
sničitev legitimnega državnega interesa. Ne glede na to se
zdi potrebno reagirati na pobudničine navedbe na javni
obravnavi, češ da je vlada odstopila od zahteve po bazi, ker
naj bi namesto baze s spremembo in dopolnitvijo uredbe
zahtevala le višje plačilo v obliki bančne garancije, ki se bo
vnovčila, saj baze še vedno ne bo. Takšna interpretacija
spremenjene določbe s strani pobudnice je po oceni ustav-
nega sodišča v nasprotju z načelom “pacta sunt servanda“
kot tudi z načelom vestnosti in poštenja v pogodbenem
pravu. Po spremembi in dopolnitvi uredbe se mora namreč
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ponudnik, ki takšne baze še nima, zavezati, da jo bo imel v
roku treh let od podpisa pogodbe, in v ta namen predložiti
nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke, vnovčljivo
na prvi poziv, v vrednosti zneskov, ki izhajajo iz pogodbe.
Ponudnik se torej v dobri veri zaveže, da bo takšno bazo
imel. To je tudi namen določbe.

37. Referenca, da ponudnik že opravlja distribucijo
naftnih derivatov na vsaj treh bencinskih servisih na področ-
ju Republike Slovenije (drugi odstavek 3. člena uredbe), je
konkretizacija prvega odstavka 3. člena uredbe, da se zah-
tevajo reference, pridobljene pri izgradnji podobnih objek-
tov ter pri njihovem poslovanju, upravljanju in vzdrževanju.
Predstavnica MPZ je na obravnavi pojasnila, da so se tako
odločili, ker “bencinske servise v Sloveniji že poznamo,
vemo, kakšna je ponudba in kvaliteta, kako so pripravljeni
obratovati“. Iz odgovora vlade pa izhaja, da je želela zagoto-
viti, da ne bi prišlo do oddaje javnih površin ponudniku, ki ne
bi bil zmožen v skladu z javnim interesom po nemotenem in
varnem odvijanju prometa uporabnikom avtoceste zagotoviti
nemoteno oskrbo z gorivi. Stališče pobudnice je drugačno.
Ta vztraja, da bi se zmožnosti ponudnika morale dokazovati
z referencami za istovrstne objekte drugod po svetu, kot naj
bi bilo to običajno drugje. Ustavno sodišče ugotavlja, da so
vsake izkušnje, torej tudi izkušnje ponudnikov, pridobljene
na domačem trgu, v razumni povezavi z zahtevo po izkazani
kvaliteti, ki naj bi prispevala k izbiri ponudnika, ki je zmožen v
skladu z javnim interesom po nemotenem in varnem odvija-
nju prometa zagotoviti uporabnikom avtoceste nemoteno
oskrbo z gorivi. To, da so bile za vlado relevantne le izkuš-
nje, pridobljene na domačem trgu, ker te očitno lažje ovred-
noti (glede na navedbe predstavnice MPZ), v času veljavno-
sti uredbe še ni moglo biti mednarodnopravno sporno (gle-
de na morebitne drugačne državno prevzete obveznosti, ki
bi izhajale iz ratificiranih mednarodnih pogodb – glej tč. 14
obrazložitve). Za zadostitev zahtevam testa arbitrarnosti že
zgolj ta ugotovitev zadošča. V povezavi z zadostitvijo temu
testu tudi ni dejstvo, da je vlada kasneje tako določeno
referenco opustila.

38. Tako določena referenca pa je bila tudi v razumni
povezavi z legitimnim državnim interesom. Je namreč v ra-
zumni povezavi z legitimnim državnim interesom po enako-
merni preskrbljenosti celotnega državnega prostora z gorivi
ter interesom, da so uporabniki vseh cest (tudi regionalnih in
lokalnih) in prebivalci vseh regij nemoteno in enakomerno
preskrbljeni z gorivi. Tisti, ki želi poslovati ob avtocestah,
kjer je poslovanje dobičkonosno, naj predhodno izkaže vsaj
minimalni interes (zahtevani so bili le trije bencinski servisi),
da z gorivom oskrbi tudi ostali državni prostor. V nasprotnem
primeru bi bil namreč tisti distributer naftnih derivatov, ki bi
imel bencinske servise le ob avtocestah, tudi privilegiran
glede na možnosti dobička v primerjevi z ostalimi, ki posluje-
jo tudi na manj dobičkonosnih lokacijah in so torej pripravlje-
ni oskrbovati celotno državno ozemlje z naftnimi derivati. Na
razumnost opisane povezave tudi ne vpliva dejstvo, da je
vlada kasneje “iz razlogov zunanje politike“3 opustila zahtevo
po izkazu takšne reference.

39. Glede na vse navedeno je ustavno sodišče odloči-
lo, da izpodbijana določba uredbe ni bila v neskladju z
ustavo in zakonom.

C)
40. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. in 47. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,

3 Očitno je šlo za reakcijo vlade na negativni odziv, ki ga je izpodbija-
na ureditev uredbe imela v državah EU.

mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, Tranc Testen, dr.
Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo
soglasno. Pritrdilno ločeno mnenje je dal sodnik Ude.

Št. U-I-296/96-41
Ljubljana, dne 19. marca 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1831. Odločba o oceni ustavnosti drugega odstavka
61. člena, 62. člena, tretjega odstavka
67. člena in tretjega odstavka 69. člena zakona
o državnem tožilstvu, ter prvega odstavka
161. člena zakona o kazenskem postopku
in tretjega odstavka 178. člena kazenskega
zakonika Republike Slovenije

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti na
zahtevo Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani na seji
dne 14. maja 1998

o d l o č i l o:

1. Določbe drugega odstavka 61. člena, 62. člena,
tretjega odstavka 67. člena in tretjega odstavka 69. člena
zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94),
prvega odstavka 161. člena zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94) in tretjega odstavka 178. člena
kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 63/94) niso v neskladju z ustavo.

2. Pobuda za oceno ustavnosti prvega in drugega od-
stavka 17. člena, 18. člena, tretjega, četrtega in petega
odstavka 20. člena, prvega odstavka 21. člena, prvega in
drugega odstavka 22. člena, šestega odstavka 23. člena,
38. člena, tretjega odstavka 40. člena, tretjega odstavka
42. člena, prvega odstavka 46. člena, drugega odstavka
49. člena in četrtega odstavka 56. člena zakona o držav-
nem tožilstvu se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je dne 24. 11.

1994 (tedaj še kot Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani) vloži-
lo zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku te
odločbe navedenih določb zakona o kazenskem postopku
(v nadaljevanju: ZKP), kazenskega zakonika Republike Slo-
venije (v nadaljevanju: KZ) in zakona o državnem tožilstvu (v
nadaljevanju: ZDT). Po mnenju vlagatelja zahteve so izpod-
bijane določbe v nasprotju z ustavo, določbe ZDT pa tudi v
nasprotju z zakonom o vladi in zakonom o organizaciji in
delovnem področju ministrstev. Zato predlaga, da ustavno
sodišče ugotovi protiustavnost oziroma nezakonitost izpod-
bijanih določb ZDT ter določi Državnemu zboru rok za njiho-
vo odpravo, določbi tretjega odstavka 178. člena KZ in
prvega odstavka 161. člena ZKP pa razveljavi.

2. Vlagatelj zahteve meni, da določbi prvega in druge-
ga odstavka 17. člena ZDT nista v skladu s poglavjem IV.g
ustave, po katerem je tožilstvo samostojna ustavna kategori-
ja in naj ne bi imelo nikakršne povezave z vlado, še zlasti ne
v smislu podrejenosti vladi, kar naj bi pomenila ureditev, da
državne tožilce imenuje vlada. Po mnenju vlagatelja zahteve
je delovanje tožilstva izključno strokovne narave, zato ne bi
smelo biti dopustno, da minister za pravosodje, ki je politik,
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predlaga v imenovanje državnega tožilca. Tožilstvo je po
mnenju vlagatelja zahteve neodvisen pravosodni organ, ki
ne bi smel biti podrejen izvršilni oblasti. Z določbami zakona
o vladi in zakona o organizaciji in delovnem področju mini-
strstev pravosodnemu ministru ni dana pristojnost predlaga-
nja imenovanja državnih tožilcev, zato bi po mnenju vlagate-
lja zahteve minister za pravosodje s svojim predlogom
prekoračil svoje pristojnosti. Navedeni razlogi po mnenju
vlagatelja zahteve veljajo tudi za druge izpodbijane določbe,
ki se nanašajo na imenovanje in razrešitev državnih tožilcev.

3. Izpodbijane določbe prvega odstavka 21. člena,
38. člena, tretjega odstavka 42. člena, drugega odstavka
61. člena, 62. člena, tretjega odstavka 67. člena in tretjega
odstavka 69. člena ZDT naj bi bile v nasprotju z ustavo, ker
naj bi prav tako državno tožilstvo postavljale v podrejen
položaj do izvršilne oblasti. Posebej naj bi bil v nasprotju s
prvim odstavkom 135. člena ustave 38. člen ZDT, po kate-
rem je lahko državni tožilec dodeljen na delo v ministrstvo za
pravosodje, ker naj bi bil ta člen namenjen discipliniranju
državnih tožilcev. Določba prvega odstavka 46. člena ZDT
pa naj bi postavljala državno tožilstvo v podrejenost sodni
oblasti, kar je po mnenju vlagatelja zahteve nedopustno, ker
so sodniki funkcionarji sodne veje oblasti, državno tožilstvo
pa povsem samostojna ustavna kategorija.

4. Določba prvega odstavka 161. člena ZKP naj bi bila
protiustavna, ker državni tožilec do organov za notranje za-
deve kot predstavnikov izvršilne oblasti po mnenju vlagatelja
zahteve ne bi smel imeti nobenih dolžnosti. Določba tretje-
ga odstavka 178. člena KZ pa naj bi pomenila vtikanje
pravosodnega ministra v strokovno odločanje v konkretni
kazenski zadevi, za kar naj ne bi bilo nobenega razloga.

5. Zahteva je bila predložena Državnemu zboru, ki je
nanjo odgovoril. Državni zbor meni, da predlagatelj ni upra-
vičen vložiti zahteve za oceno ustavnosti, ker ni izkazal pred-
postavke iz pete alinee prvega odstavka 23. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS). Ustava naj bi v 135. in 136. členu določala le
splošno vsebino funkcije državnega tožilca in nezdružljivost
te funkcije z določenimi drugimi funkcijami. Ureditev in pri-
stojnost državnih tožilstev pa naj bi bila prepuščena zakonu.
Zakonska ureditev po mnenju Državnega zbora temelji na
načelu legalitete (5. člen), s trajnostjo funkcije državnega
tožilca, z načelno izenačitvijo s sodnikom glede pravic v
službenem razmerju (3. člen) in z določbami o prenehanju
funkcije, razrešitvah in premestitvah državnih tožilcev le ob
pogojih, določenih z zakonom (35. do 50. člen) samostoj-
nost državnih tožilcev še utrjuje. Zato naj dejstvo, da držav-
ne tožilce imenuje vlada, ne bi pomenilo podrejanja tožilcev
vladi, tudi zato ne, ker je minister za pravosodje pri predla-
ganju imenovanj odločilno vezan na mnenje personalne ko-
misije, ki jo sestavljajo državni tožilci (20. in 21. člen). V
sistemu delitve oblasti naj bi bilo državno tožilstvo načeloma
del izvršilne oblasti, ker naj pri svojem delu ne bi ustvarjalo
pravnih norm (kar je v pristojnosti zakonodajne oblasti), ne
razsojalo v konkretni zadevi (kar je v pristojnosti sodišč),
ampak naj bi pred sodiščem nastopalo kot stranka, ki je v
svojem delu vezana na ustavo in zakon. Po mnenju Državne-
ga zbora to potrjujejo tudi ureditve v drugih evropskih parla-
mentarnih sistemih. Izpodbijana ureditev naj bi sicer vklučila
državno tožilstvo v sistem izvršilne oblasti, vendar tako, da
zagotavlja njegovo samostojnost pri izvrševanju funkcije. Po
mnenju Državnega zbora pa tudi tesnejša vključitev državne-
ga tožilstva v sistem izvršilne oblasti ne bi bila v nasprotju z
ustavo glede na določbo drugega odstavka 135. člena
ustave. Tudi poročanje o zadevah ministru za pravosodje in
dovoljenje tega ministra za pregled arhiviranih spisov in vpi-
snikov državnega tožilstva zaradi znanstveno raziskovalnih

namenov naj ne bi bilo v nasprotju z ustavo, saj je prvo
omejeno na obseg siceršnjih pristojnosti ministra za pravo-
sodje, drugo pa naj bi bilo utemeljeno z namenom pregleda
oziroma s cilji, ki so v zakonu izrecno določeni.

6. Po določbi tretjega odstavka 178. člena KZ je zah-
tevano dovoljenje ministra za pravosodje za pregon za kaz-
nivo dejanje sramotitve tuje države ali mednarodne organi-
zacije. Vsak tovrsten postopek ima po mnenju Državnega
zbora nedvomen pomen za meddržavne odnose in vpliv na
zunanjo politiko, katere izvrševalec je vlada in zunanje mini-
strstvo. Dolžnost obveščanja organa, ki je podal ovadbo, o
tem, da je bila ovadba zavržena, pa po mnenju Državnega
zbora ne more biti razlog za neustavnost tovrstne zakonske
določbe.

7. Odgovor Državnega zbora je bil predložen Okrožne-
mu državnemu tožilstvu v Ljubljani, ki se je o navedbah
nasprotnega udeleženca izjavilo. Navedlo je, da naj ustavno
sodišče, kolikor je sporno ime vloge, to obravnava kot po-
budo Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Pri tem naj
pravnega interesa ne bi bilo treba posebej utemeljevati, ker
naj bi izpodbijane določbe obravnavale prav njegovo delo-
vanje – v konkretnem primeru imenovanje državnih tožilcev.
Državni zbor naj bi pri svojem stališču prezrl, da je minister
za pravosodje član vlade. V nasprotju z načelom delitve
oblasti naj bi bilo, da isti organ državne tožilce predlaga v
imenovanje in jih hkrati imenuje, ker naj bi to predstavljalo
preveliko koncentracijo moči v enem organu. Napačna naj
bi bila navedba Državnega zbora, da državni tožilci ne razso-
jajo v konkretnih zadevah. Ko se državni tožilec odloči za
pregon, naj bi vselej odločal o tem, ali bo pri pregonu
vztrajal. Primerjava ureditve vloge državnega tožilca z uredi-
tvijo v drugih evropskih državah naj bi bila brezpredmetna. V
nasprotju s pravno državo naj bi bilo to, da daje minister za
pravosodje dovoljenje za pregon določenega kaznivega de-
janja. Državno tožilstvo bi se moralo v teh izjemnih primerih
ravnati po političnih navodilih, za kar ni opore v ustavi.

B) – I
8. Po določbi pete alinee prvega odstavka 23. člena

ZUstS lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti
državni tožilec, če nastane vprašanje ustavnosti in zakonito-
sti v zvezi s postopki, ki jih vodi. Postopki, ki jih vodi državni
tožilec, so postopki vlaganja in zastopanja kazenskih obtožb
pred sodno oblastjo oziroma vlaganja nekaterih pravnih sred-
stev na podlagi posebnih zakonskih pooblastil v drugih vr-
stah sodnih postopkov. Mednje pa lahko uvrstimo tudi tiste
postopke, ki so sestavni del uradnega poslovanja, čeprav
ne spadajo med temeljne pristojnosti tega državnega orga-
na. Vprašanja ustavnosti oziroma zakonitosti splošnih aktov,
katerih presojo lahko zahteva državni tožilec, torej lahko
zato nastanejo v zvezi z uporabo predpisov v navedenih
postopkih. Določbe ZDT, ki urejajo imenovanje kandidata v
funkcijo državnega tožilca, njegovo razrešitev, disciplinske
postopke v zvezi z izvrševanjem državnotožilske službe in
organe, pristojne za odločanje o njih, se ne uporabljajo v
prej omenjenih postopkih, ki jih vodi državni tožilec kot
zastopnik države oziroma ki jih vodi v okviru svojega uradne-
ga poslovanja kot državni organ, niti z njimi niso v neposred-
ni zvezi. Omenjene določbe ZDT se uporabljajo v posebnih
postopkih, v katerih se odloča o nosilcih državnotožilske
funkcije (o njihovem imenovanju, razrešitvi in disciplinski
odgovornosti). To torej niso “postopki, ki jih vodijo državni
tožilci“, v zvezi s katerimi v smislu pete alinee prvega odstav-
ka 23. člena ZUstS lahko začnejo postopek pred ustavnim
sodiščem z zahtevo – pravnega interesa za izpodbijanje
zakonskih določb, ki urejajo njihov lastni položaj, pa držav-
nim organom kot morebitnim pobudnikom ni mogoče priz-
nati. Ugovor Državnega zbora je v tem delu utemeljen.
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9. Ni pa utemeljen ugovor Državnega zbora glede
zahteve za oceno ustavnosti določb, navedenih v 1. točki
izreka te odločbe. Po določbi prvega odstavka 161. člena
ZKP morajo ravnati pristojni državni tožilci v vsakem po-
stopku, v katerem zavržejo ovadbo, Okrožno državno to-
žilstvo pa je s svojim dopisom z dne 20. 1. 1995 tudi
izrecno pojasnilo, pri katerem postopku se je zastavilo
vprašanje ustavnosti tretjega odstavka 178. člena KZ. Do-
ločbe drugega odstavka 61. člena, 62. člena, tretjega
odstavka 67. člena in tretjega odstavka 69. člena ZDT pa
predstavljajo tiste postopke, ki so sestavni del uradnega
poslovanja državnega tožilstva in so kot taki bolj ali manj
povezani z izvrševanjem temeljnih pristojnosti tega držav-
nega organa. Zato so v tem delu izpolnjene procesne
predpostavke po peti alinei prvega odstavka 23. člena
ZUstS, kar pomeni, da je bil v tem delu postopek za oceno
ustavnosti začet z vložitvijo zahteve.

10. Po določbi prvega odstavka 24. člena ZUstS lah-
ko vsakdo da pisno pobudo za začetek postopka, če izkaže
svoj pravni interes. Ta pa je po določbi drugega odstavka
tega člena podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje
javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, nepo-
sredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma
pravni položaj. Za presojo obstoja pravnega interesa je torej
relevantno, ali izpodbijane določbe neposredno posegajo v
pravni položaj Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

11. Pobudnik izpodbija določbe ZDT, ki urejajo na-
slednje:

– državne tožilce imenuje vlada na predlog ministra za
pravosodje in generalnega državnega tožilca Državni zbor
na predlog vlade (prvi in drugi odstavek 17. člena);

– minister za pravosodje mora pred oblikovanjem pred-
loga pridobiti mnenje personalne komisije državnega to-
žilstva (18. člen);

– personalna komisija pošlje mnenje v 30 dneh od
dneva, ko prejme razpisno gradivo; če je v mnenju perso-
nalne komisije najvišje uvrščen kandidat, ki je že imenovan
za državnega tožilca in se je prijavil na razpis zaradi napre-
dovanja, mora minister predlagati v imenovanje tega kandi-
data (če ne gre za vodjo državnega tožilstva); če minister ne
sprejme mnenja personalne komisije, mora v roku 10 dni
zahtevati, da personalna komisija ponovno prouči svoje mne-
nje v roku 15 dni – če je novo mnenje sprejeto z dvetretjin-
sko večino vseh članov te komisije, je za ministra obvezno
(tretji, četrti in peti odstavek 20. člena);

– sestavo personalne komisje (generalni državni toži-
lec in njegov namestnik sta člana po položaju, enega člana
imenuje minister za pravosodje izmed vodij višjih ali okrož-
nih državnih tožilstev, štiri člane volijo državni tožilci izmed
sebe – prvi odstavek 21. člena);

– vsebino prisege državnega tožilca in pred kom jo
izreče (prvi in drugi odstavek 22. člena);

– o napredovanju na mesto vodje okrožnega ali višjega
državnega tožilstva odloči vlada na predlog ministra za pra-
vosodje po poprejšnjem mnenju personalne komisije in ge-
neralnega državnega tožilca (šesti odstavek 23. člena);

– začasno dodelitev državnega tožilca na delo v mini-
strstvo za pravosodje za opravljanje zahtevnejših strokovnih
nalog; o dodelitvi odloči minister po predhodnem mnenju
personalne komisije in po pisni privolitvi državnega tožilca
(38. člen);

– o razrešitvi državnega tožilca, če je ta obsojen za
kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo svoje funkcije, ali za
drugo kaznivo dejanje na zaporno kazen, daljšo od šestih
mesecev, ali na krajšo zaporno kazen, če gre za kaznivo
dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimeren za oprav-
ljanje funkcije državnega tožilca (tretji odstavek 40. člena);

– uvedbo disciplinskega postopka zoper državnega to-
žilca ima pravico zahtevati generalni državni tožilec in mini-
ster za pravosodje (tretji odstavek 42. člena);

– v disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji dis-
ciplinsko sodišče, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana
prvostopnega disciplinskega sodišča za sodnike ter državni
tožilci – izvoljeni člani personalne komisije, na drugi stopnji
pa štirje sodniki, člani drugostopnega disciplinskega so-
dišča za sodnike, in trije vrhovni državni tožilci (prvi odsta-
vek 46. člena);

– o suspenzu generalnega državnega tožilca odloči
vlada na predlog ministra za pravosodje, če je zoper njega
uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, storje-
nega z zlorabo funkcije, kaznivega dejanja, za katero je
mogoče izreči kazen zapora, daljšo od šest mesecev, oziro-
ma za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil tožilec oseb-
nostno neprimeren za opravljanje funkcije (drugi odstavek
49. člena);

– vodja državnega tožilstva ima namestnika, ki ga na
predlog generalnega državnega tožilca imenuje minister za
pravosodje (četrti odstavek 56. člena).

12. Gre torej za določbe, ki urejajo imenovanje, razre-
šitev, disciplinski postopek in suspenz državnih tožilcev. Te
določbe neposredno posegajo v pravni položaj oseb, ki bi
kandidirale za funkcijo državnega tožilca, ter v pravni polo-
žaj tistih državnih tožilcev, ki bi kandidirali za napredovanje,
oziroma tistih državnih tožilcev, zoper katere bi bil sprožen
disciplinski postopek ali izrečen suspenz. O pravicah in
obveznostih teh oseb se odloča v postopkih, izvedenih na
podlagi izpodbijanih določb. V ničemer pa te določbe ne
posegajo v pravni položaj državnega tožilstva kot organa
države. Torej Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ne izka-
zuje pravnega interesa za njihovo izpodbijanje. Zato je ustav-
no sodišče v tem delu pobudo zavrglo (2. točka izreka te
odločbe).

B) – II
13. Določbe drugega odstavka 61. člena, 62. člena,

tretjega odstavka 67. člena in tretjega odstavka 69. člena
ZDT so po mnenju pobudnika v nasprotju z ustavo, ker naj
bi državno tožilstvo postavljale v podrejen položaj izvršilni
oblasti, ki naj bi imela tako možnost politično vplivati na delo
tožilcev. Takšna ureditev naj bi bila v nasprotju s 135. čle-
nom ustave. Izpodbijane določbe imajo naslednjo vsebino:
– minister za pravosodje lahko v zvezi z izvrševanjem svojih
pristojnosti zahteva, da mu državna tožilstva poročajo o za-
devah, ki jih obravnavajo (drugi odstavek 61. člena);

– državna tožilstva pošiljajo letna poročila o delu držav-
nim tožilstvom višjih stopenj in ministrstvu za pravosodje,
Državno tožilstvo Republike Slovenije tudi Državnemu zboru
(62. člen);

– poročila o nadzorstvenih pregledih poslovanja okrož-
nih oziroma višjih državnih tožilstev se pošljejo Generalne-
mu državnemu tožilcu in ministru za pravosodje (tretji odsta-
vek 67. člena);

– minister za pravosodje lahko dovoli vpogled arhivira-
nih vpisnikov in spisov državnega tožilstva posameznikom
za znanstveno-raziskovalno delo (tretji odstavek 69. člena).

14. Po prvem odstavku 135. člena ustave državni toži-
lec vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima druge z zako-
nom določene pristojnosti. Po drugem odstavku tega člena
ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon. Ustav-
no je torej izrecno določeno, da funkcijo pregona storilcev
kaznivih dejanj izvršuje poseben nosilec funkcije – državni
tožilec. Podrobnejšo opredelitev te funkcije ter določitev
drugih pristojnosti pa je ustavodajalec prepustil zakonski
ureditvi. V takšnih primerih ima zakonodajalec večje polje
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proste presoje pri urejanju položaja tega državnega organa,
kakor v primerih, ko ga ustava že sama določneje opredelju-
je – še zlasti, kadar gre za organe s tako specifičnimi funkci-
jami, da jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od treh vej oblasti ali
vsaj ne povsem “brez ostanka“ zgolj v eno od njih (npr.
računsko sodišče, varuh človekovih pravic, Banka Sloveni-
je, Republiška volilna komisija, bivša SDK itd.). To velja tudi
za državno tožilstvo, ki ga sicer v mnogih tujih pravnih siste-
mih pravna teorija, ponekod pa celo zakonodaja (zlasti v
anglosaških sistemih), uvrščata pretežno ali v celoti v izvršil-
no vejo oblasti, vendar pa to ne velja ravno za državi z
našemu najbolj podobnim pravnim sistemom, za Nemčijo in
Avstrijo. V Avstriji govorijo kar o posebni “državnotožilski
oblasti“ (glej Poročevalec Državnega zbora, št. 39/93, str.
62), Deutsches Rechts-Lexikon (3. zvezek, Beck, München
1992) pa za nemško ureditev daje naslednjo definicijo: “Dr-
žavno tožilstvo je samostojna organizacija sodnega organi-
zacijskega in procesnega prava z zakonsko predpisanimi
pristojnostmi. Ne spada k sodni oblasti, vendar to ni nikakr-
šen upravni organ v običajnem smislu, ampak institucija sui
generis, sodni oblasti prirejen organ pravosodja.“

15. Ustavno sodišče je doslej v svojih odločbah že
večkrat opredelilo vsebino načela delitve oblasti. Tako tudi v
zadevi št. U-I-224/96 (odločba z dne 22. 5. 1997, OdlUS
VI, 65), v kateri je poudarilo, da je demokratična učinkovi-
tost načela delitve oblasti odvisna predvsem od kakovosti
razmerij vzajemnega nadzora, omejevanja, pa tudi sodelo-
vanja, ko gre za skupno, uravnoteženo in učinkovito dose-
ganje nacionalnih ciljev. Načelo delitve oblasti zato že med
temeljnimi tremi vejami oblasti ne dopušča popolne avto-
nomnosti, ampak med njimi vzpostavlja medsebojno odvi-
snost, še toliko bolj pa je s teh izhodišč treba presojati
položaj in pristojnosti tako specifičnih organov, kot je tudi
državno tožilstvo.

16. Ustava opredeljuje v 135. členu le glavno funkcijo
državnega tožilca in organizacijo izvrševanja te funkcije (in
morebitnih drugih, z zakonom določenih) prepušča zakon-
ski ureditvi – slednja pa daje tožilstvu lastnost samostojnega
organa (drugi odstavek 5. člena ZDT). Podlaga za takšen
položaj je podana tudi v ustavi, zlasti v njeni sistematiki.
Ustava državno tožilstvo opredeljuje v IV. poglavju (“Državna
ureditev“) in to v posebnem razdelku: za Državnim zborom,
Državnim svetom, predsednikom republike, vlado, upravo,
obrambo države in sodstvom ter pred odvetništvom in nota-
riatom. Že ta uvrstitev vmes med sodstvo na eni ter odvet-
ništvo in notariat na drugi strani jasno kaže na to, da je tudi
ustavodajalec izhajal iz pri nas tradicionalnega pogleda na
tožilstvo kot del pravosodja v širšem smislu, znotraj katere-
ga imajo sodno oblast seveda samo sodišča, državno to-
žilstvo ima svojo specifično funkcijo, posebno vlogo pa ima
tudi odvetništvo, ki je v 137. členu ustave celo izrecno
označeno kot “del pravosodja“, in še v širšem smislu tudi
notariat.

17. Če z vidika vsega navedenega presojamo ustav-
nost posameznih izpodbijanih zakonskih določb, lahko ugo-
tovimo, da jim ni mogoče očitati neskladnosti z ustavo.
Določba drugega odstavka 61. člena ZDT daje pooblastilo
ministru za pravosodje, da v zvezi z izvrševanjem svojih
pristojnosti zahteva, da mu državna tožilstva poročajo o za-
devah, ki jih obravnavajo. Če hoče minister izvrševati svoje
pristojnosti (na primer priprava predpisov), mora imeti po-
trebne informacije o stanju na področju, ki ga predpis zade-
va. Če gre za kazensko zakonodajo ali drugo zakonodajo, ki
je povezana s pristojnostmi državnih tožilcev, te informacije
lahko pridobi le od državnih tožilstev. Ta zaradi tega niso v
podrejenem položaju do ministra za pravosodje. V isti funk-
ciji sta tudi določbi 62. člena in tretjega odstavka 67. člena

ZDT. Z njimi povezano pa je tudi vprašanje znanstveno-
raziskovalnega dela na področju, na katerem v okviru svojih
pristojnosti deluje državno tožilstvo. Izpodbijana ureditev za-
to ni v nasprotju s 135. členom ustave.

B) – III
18. Po določbi prvega odstavka 161. člena ZKP dr-

žavni tožilec o tem, da je zavrgel ovadbo, in o razlogih za to
obvesti oškodovanca – če je ovadbo podal organ za notra-
nje zadeve, pa tudi njega. Člen 45 ZKP določa v 1. točki
drugega odstavka, da je državni tožilec, katerega glavna
pravica in glavna dolžnost je pregon storilcev kaznivih de-
janj, pristojen ukreniti, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem
kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in
izsleditvijo storilcev ter za usmerjanje predkazenskega po-
stopka. Ker izvajajo funkcijo odkrivanja kaznivih dejanj orga-
ni za notranje zadeve, ki imajo v predkazenskem postopku z
zakonom določena pooblastila, je z navedeno določbo do-
ločen splošni položaj državnega tožilstva v razmerju do or-
ganov za notranje zadeve, kadar gre za odkrivanje in pregon
kaznivih dejanj. Kljub temu, da sta tako organ za notranje
zadeve preko pristojnega ministrstva kot državno tožilstvo
samostojna državna organa, je v funkcionalnem pogledu na
tem področju državno tožilstvo tisto, ki lahko zahteva dolo-
čeno ukrepanje od organov za notranje zadeve in ti se
morajo po teh navodilih državnega tožilca v skladu z zako-
nom tudi ravnati, saj si sicer ni mogoče predstavljati učinko-
vitega izvrševanja funkcije pregona storilcev kaznivih dejanj.
Ta položaj v bistvu zahteva funkcionalno podrejanje organov
za notranje zadeve državnemu tožilstvu in ne obratno. Zato
določba, ki zahteva od državnega tožilca, da posreduje po-
vratno obvestilo o tem, kaj je ukrenil na podlagi vložene
ovadbe, ne more biti izraz podrejenosti državnega tožilstva
organom za notranje zadeve, ampak izraz nujnega sodelo-
vanja med organi odkrivanja in organi pregona storilcev kaz-
nivih dejanj, saj sicer prvi ne morejo uspešno izrševati svoje
funkcije, posledično pa tudi državni tožilec ne svoje. Zato
izpodbijana določba ne nasprotuje določbi 135. člena
ustave.

19. Določba tretjega odstavka 178. člena KZ določa,
da se pregon za kaznivo dejanje iz 175. člena tega zakoni-
ka začne z dovoljenjem ministra za pravosodje. Gre za kaz-
nivo dejanje sramotitve tuje države ali mednarodne organi-
zacije, za pregon katerega je bilo po prejšnji kazenski
zakonodaji potrebno dovoljenje Generalnega državnega to-
žilca. Zakonodajalec bi se glede pregona storilcev kaznivih
dejanj splošno lahko odločil za legalitetno ali za oportunitet-
no načelo. Slovenski zakonodajlec se je odločil za legalitet-
no načelo z nekaterimi izjemami. Te izjeme so določene v
162., 163., 466. in 475. členu ZKP. Mednje pa v širšem
pomenu sodi tudi izpodbijana določba – s to razliko, da je v
prej navedenih primerih dana državnemu tožilcu, ki vodi
postopek, odločitev o tem, ali bo kljub izpolnjenim zakon-
skim pogojem pregon začel ali ne, pri izpodbijani določbi pa
je za takšno odločitev potrebno dovoljenje drugega organa.
Posebne določbe o pregonu, vsebovane v 178. členu KZ,
so odraz varovanja dveh vrst interesov. V prvo sodi interes
oškodovanca, ko je za pregon potreben predlog. Pri tem
tožilec lahko preganja storilca kaznivega dejanja le, če dobi
predlog oškodovanca. Na drugi strani pa je interes, ki je
predmet te izpodbijane določbe. To je javni interes države v
okviru njenih mednarodnih odnosov z drugimi državami ozi-
roma mednarodnimi organizacijami, kadar je to kaznivo de-
janje storjeno proti njim. Zaradi javnega interesa je opravič-
ljivo odstopanje od sicer načeloma določenega legalitetnega
načela, ki zavezuje tožilca, da v konkretnem primeru vloži
kazensko obtožbo zoper vsakogar, za katerega je podan
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utemeljen sum, da je storilec kaznivega dejanja. Zaradi jav-
nega interesa je tudi dopustno, da posebno dovoljenje za
pregon v tem primeru daje pravosodni minister. Tega ni
mogoče šteti kot nedopusten poseg pravosodnega ministra
v reševanje konkretne zadeve, ker je tak poseg vnaprej
predpisan v javnem interesu. Zato tudi ne nasprotuje nače-
lom pravne države (2. člen ustave). Zakonodajalec bi sicer
lahko odločitev o tem pridržal tudi generalnemu državnemu
tožilcu, vendar mu zaradi sprejete ureditve ni mogoče očita-
ti, da je posegel v ustavne določbe, ki opredeljujejo funkcijo
državnega tožilca, niti v druge ustavne določbe. Zato izpod-
bijana določba ni v neskladju z ustavo.

C)
20. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

21. in 25. člena ZUstS v sestavi predsednik dr. Lovro Šturm
ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter
Jambrek, dr. Tone Jerovšek. mag. Matevž Krivic, Franc
Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odloč-
bo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-307/94-11
Ljubljana, dne 14. maja 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE

1832.  Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih
aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem
denarju (o odprti devizni poziciji banke)

Na podlagi drugega odstavka 34. člena zakona o ban-
kah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 38/92) in
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih
in pasivnih postavkah banke v tujem denarju

(o odprti devizni poziciji banke)

1
V sklepu o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah

banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke, Urad-
ni list RS, št. 35/97, 79/97, 15/98, 31/98 in 37/98) se
4. točka spremeni tako, da se glasi:

“Banka, katere odprta devizna pozicija je na dan 30. 4.
1998 presegala 20% jamstvenega kapitala banke, mora
nominalni znesek preseganja zmanjšati v enakih dvanajstih
mesečnih korakih v obdobju od 1. 7. 1998 do 30. 6. 1999
tako, da se banka prvič uskladi na dan 1. 8. 1998 in zadnjič
na dan 1. 7. 1999, ko mora dosegati odprto devizno pozici-
jo največ v višini 20% jamstvenega kapitala.

Banka iz prejšnjega odstavka te točke, ki ima kratko
devizno pozicijo, mora na dan 1. 8. 1998 dodatno zmanjša-
ti nominalni znesek preseganja za znesek naložb z valutno
klavzulo, zapadlih v obdobju od 16. 5. 1998 do 31. 7.
1998, ter v vseh nadaljnjih mesečnih korakih za znesek
naložb z valutno klavzulo, zapadlih v preteklem mesecu.”

2
Banka, katere odprta devizna pozicija je na dan uvelja-

vitve tega sklepa večja od tiste na dan 30. 4. 1998, mora v

roku 14 dni od uveljavitve tega sklepa ponovno doseči sta-
nje odprte devizne pozicije največ v višini zneska odprte
devizne pozicije na dan 30. 4. 1998.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 26. maja 1998.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

1833. Navodilo o spremembi navodila o načinu
opravljanja plačilnega prometa s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviz-
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93) in
23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja Guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
o spremembi navodila o načinu opravljanja

plačilnega prometa s tujino

1
V prvem odstavku 16. točke navodila o načinu opravlja-

nja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 32/94,
37/94, 39/94, 80/94, 30/95, 69/95, 14/96, 19/96,
6/97, 38/97, 73/97 in 31/98) se številka “515“ nadome-
sti s številko “569“.

2
Tretji odstavek 17. točke se spremeni tako, da se

glasi:
“S čekom mora uporabnik plačila predložiti banki stati-

stične podatke, ki jih banka vnese v obrazec 743.“

3
Drugi odstavek 18. točke se spremeni tako, da se

glasi:
“S čekom mora uporabnik plačila predložiti banki stati-

stične podatke, ki jih banka vnese v obrazec 743. Banka
zagotovi kritje za izplačani ček od banke, na katero je ček
vlečen.“

4
Drugi odstavek 24. točke se spremeni tako, da se

glasi:
“S tujo gotovino mora upravičenec plačila predložiti

banki statistične podatke, ki jih banka vnese v obrazec 743.“

5
V tretjem odstavku 27. točke se besedilo “tolarske

protivrednosti 3.000 DEM“ spremeni tako, da se glasi:
“300.000 SIT protivrednosti v tuji valuti“.

6
V prvem odstavku 35. člena se številka “513“ nadome-

sti s številko “516“ in številka “113“ s številko “116“

7
V prvem odstavku 53. člena se črta besedilo v oklepaju.
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8
V prvem odstavku 61. člena se črta zadnji stavek.

9
V prvem odstavku 75. člena se črta besedilo “z obraz-

cem 746 ali“.

10
V prvem in drugem odstavku 75. člena se številka

“710“ nadomesti s številko “713“.

11
V drugem odstavku 83. točke se besedilo “3.000 DEM

tolarske protivrednosti“ spremeni tako, da se glasi:
“300.000 SIT protivrednosti v tuji valuti“.

12
V drugem odstavku 84. točke se za besedo “SIT“ po-

stavi pika, ostalo besedilo se črta.

13
V 99. točki se številka “164“ nadomesti s številko

“167“.

14
Spremeni se drugi odstavek 101. točke tako, da se

glasi:
“Storno plačila iz tujine se lahko opravi, če domači

upravičenec razpolaga s takimi navodili tujega nalogodajal-
ca, tudi na tretjo osebo v tujini in v valuti, ki ni enaka valuti
plačila iz tujine. Matična številka domačega upravičenca
plačila in nalogodajalca za vračilo v tujino morata biti iden-
tični.“

15
Drugi odstavek 113. točke se spremeni tako, da se

glasi:
“Plačilo s tolarskega računa tuje osebe sme banka

izplačati brez izjeme izključno na žiro račun domače pravne
osebe ali zasebnika, v primerih izplačila fizični osebi pa tudi
na tekoči račun ali hranilno knjižico domače fizične osebe.“

16
V prilogi 1: Način poročanja statističnih podatkov pla-

čilnega prometa s tujino se prvemu odstavku za tabelo doda
stavek, ki se glasi:

“za račune popravkov vrednosti dvomljivih in spornih
terjatev se ne poroča“

17
V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov

se:
– v šifrantu plačil iz tujine in plačil v tujino ukinejo šifre

“262, 263, 265, 266 in 785“.
Spremenijo se opisi pri naslednjih šifrah tako, da se

glasijo:

Opis Plačila iz Plačila v
 tujine tujino

Provizije zavarovalnic 264 264
Provizije pozavarovalnic 267 267
Kupoprodaja deviz:
   prodaja ene valute in nakup druge 577 177

Dodajo se nove šifre:

Opis Plačila iz Plačila v
 tujine tujino

Zavarovanja – premije 259 259
Zavarovanja – odškodnine
(sklenitelj zavarovanja pri tuji
zavarovalnici in upravičenec je
rezident oziroma sklenitelj
zavarovanja pri domači zavarovalnici
in upravičenec je nerezident) 260 260
Zavarovanja – odškodnine
(sklenitelj zavarovanja pri tuji
zavarovalnici je nerezident in
upravičenec je rezident oziroma
sklenitelj zavarovanja pri domači
zavarovalnici je rezident in
upravičenec je nerezident) 261 261
Pozavarovanja – premije 268 268
Pozavarovanja – odškodnine 269 269

– v šifrantu šifre upravičencev/nalogodajalcev (matič-
ne številke) se dodata novi šifri:

Mat. št. Naziv

5888888 domača oseba – kmet
6000053 domača oseba – zaposlena v svobodnem

poklicu

in se spremeni odstavek, ki sledi tabeli, tako, da se
glasi: “Za pravne osebe in samostojne podjetnike je potreb-
no uporabljati matične številke iz poslovnega registra, ki ga
vodi Statistični urad Republike Slovenije,

– v šifrantu valut se spremeni alfa šifra in naziv valute
pri numerični šifri 191 tako, da se glasi: “HRK hrvaška
kuna“,

– v šifrantu držav se ukinejo šifre “280, 396, 488,
532, 536, 582, 590, 720, 849, 872, 886, 890, 940“ ter
spremenijo nazivi pri naslednjih šifrah tako, da se glasijo:

Šifra Naziv

004 AFGANISTAN
032 ARGENTINA
044 BAHAMI
048 BAHRAJN
060 BERMUDI
070 BOSNA IN HERCEGOVINA
072 BOCVANA
074 BOUVETOV OTOK
096 BRUNEJ, DRŽAVA
104 MJANMAR
112 BELORUSIJA
116 KAMBODŽA
120 KAMERUN
132 ZELENORTSKI OTOKI
144 ŠRILANKA
158 TAJVAN, PROVINCA KITAJSKE
162 BOŽIČNI OTOK
174 KOMORI
178 KONGO
204 BENIN
222 SALVADOR
231 ETIOPIJA
260 FRANCOSKO JUŽNO OZEMLJE
312 GUADELOUPE
336 SVETI SEDEŽ (VATIKANSKA MESTNA

DRŽAVA)
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Šifra Naziv

417 KIRGIZISTAN
418 LAOŠKA LJUDSKA DEMOKRATIČNA RE-

PUBLIKA
438 LICHTENSTEIN
446 MACAU
450 MADAGASKAR
458 MALEZIJA
462 MALDIVI
474 MARTINIK
480 MAURITIUS
484 MEHIKA
508 MOZAMBIK
566 NIGERIJA
574 NORFOLŠKI OTOK
612 PITCAIRN
634 KATAR
646 RUANDA
654 SAINT HELENA
662 SAINT LUCIA
686 SENEGAL
690 SEJŠELI
732 ZAHODNA SAHARA
736 SUDAN
748 SVAZI
760 SIRSKA ARABSKA REPUBLIKA
795 TURKMENISTAN
807 MAKEDONIJA, NEKDANJA JUGOSLOVANS-

KA REPUBLIKA
826 ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANI-

JA IN SEVERNA IRSKA
850 DEVIŠKI OTOKI (ZDA)

Dodajo se nove šifre:

Šifra Naziv

276 NEMČIJA
530 NIZOZEMSKI ANTILI
533 ARUBA
580 SEVERNI MARIANSKI OTOKI
581 STRANSKI ZUNANJI OTOKI ZDRUŽENIH

DRŽAV
583 FEDERATIVNE DRŽAVE MIKRONEZIJE
584 MARSHALLOVI OTOKI
585 PALAU
591 PANAMA
887 JEMEN

18
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije, razen šifranta plačil iz
tujine in plačil v tujino, kjer spremenjene šifre začnejo veljati
1. 6. 1998.

Ljubljana, dne 14. maja 1998.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.

1834. Navodilo o načinu opravljanja plačilnega
prometa s tujino (prečiščeno besedilo)

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviz-
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95)
in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) določa Guverner Banke Slovenije prečiščeno bese-
dilo navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tuji-
no (Uradni list RS, št. 32/94) s spremembami in dopolnitva-
mi objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 37/94, 39/94,
83/94, 30/95, 69/95, 14/96, 19/96, 6/97, 38/97,
73/97, 31/98 in 42/98

N A V O D I L O
o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

(prečiščeno besedilo)

A) SPLOŠNA DOLOČILA

1. S tem navodilom Banka Slovenije predpisuje način
opravljanja plačilnega prometa s tujino ter obrazce, naloge
in druge listine, ki se uporabljajo v plačilnem prometu s
tujino.

2. Sprejemanje plačil in plačevanje v plačilnem prome-
tu s tujino se opravlja z običajnimi instrumenti mednarodne-
ga plačilnega prometa.

Prilivna banka je banka, ki je prejela sredstva na svoj
račun v tujini ali banka, ki vodi račun nerezidenta, v breme
katerega je izvršeno plačilo. Izplačilna banka je banka, ki bo
obračunala in izplačala priliv komitentu, rezidentu ali nerezi-
dentu.

3. Rok “isti ali naslednji dan“ pomeni, da se mora
obveznost, na katero se navedeni rok nanaša, opraviti iste-
ga dne, če so se stekli pogoji (npr. prejem naloga, obvestila)
za to obveznost do 10. ure oziroma najkasneje naslednji
delovni dan do 10. ure, če so se pogoji stekli po 10. uri.

Banke so dolžne v posebnem kontrolniku evidentirati
čas prejema vseh plačilnih nalogov za plačilo v tujino in iz
tujine, razen, če so jih prejele po tehnologiji SWIFT.

4. Banke vodijo vse tekoče račune v tujih valutah in v
tolarski protivrednosti, preračunano po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, veljavnih na dan, ki je določen s Slovenskimi
računovodskimi standardi.

B) PLAČILNI PROMET V KONVERTIBILNIH VALUTAH
I. REDNI POSLI: PLAČILA IZ TUJINE

PLAČILA Z NAKAZILOM

5. Izplačilna banka mora po odobritvi računa 3100
oziroma 311 v skladu z 24. členom zakona o deviznem
poslovanju (v nadaljevanju: ZDP) izplačati tolarsko protivred-
nost. Banka je dolžna upravičenca plačila obvestiti o preje-
tem plačilu na dan prejema pravilnega naloga z obrazcem
743 – obvestilo o plačilu iz tujine (v nadaljnjem besedilu:
obrazec 743), ki je predpisan s tem navodilom in je njegov
sestavni del, ki ga izdela v najmanj dveh izvodih, od tega
enega za upravičenca plačila.

6. Kadar je prilivna banka tudi izplačilna banka knjiži:
– v breme računa 3100
– v dobro računa 2762.
V primeru, da prilivna banka ni tudi izplačilna banka,

mora isti oziroma najkasneje naslednji delovni dan po preje-
mu obvestila obvestiti izplačilno banko o prejetem kritju.
Prenos sredstev na izplačilno banko je prilivna banka dolžna
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opraviti na način in po postopku, ki je za upravičenca plačila
najugodnejši. Prilivna banka mora odobriti sredstva na račun
izplačilne banke z isto valuto, kot je bila odobrena sama.

Tako prilivna banka ravna v primeru, ko je prejela od
tuje banke kritje na računu, izplačilna banka pa plačilni
nalog in v primeru, ko je prilivna banka prejela od tuje banke
plačilni nalog, v katerem je kot izplačilna banka navedena
druga banka.

Prilivna banka knjiži:
– v breme računa 3100
– v dobro računa 7000 ali 311.
Izplačilna banka knjiži:
– v breme računa 311 ali 7000
– v dobro računa 2762.
Kadar izplačilna banka ni hkrati tudi prilivna banka,

mora zagotoviti statistiko obrazca 743 za Banko Slovenije
izplačilna banka.

Upravičenec plačila lahko da izplačilni banki nalog za
prenos sredstev na drugo banko. V tem primeru prva banka
odobri račun druge banke na dan prejema naloga in knjiži z
internim nalogom:

– v breme računa 2762
– v dobro računa 7000 ali 3110.
7. Upravičenec plačila lahko razpolaga s plačilom iz

tujine v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najkasneje do
izteka zakonitega roka, ko mu banka izplača tolarsko proti-
vrednost.

Banka izplačilo tolarske protivrednosti knjiži:
– v breme računa 2762
– v dobro računa 2920 ali 1001 (marža v prihodek

banke).
Za dan izplačila tolarske protivrednosti se šteje dan, ko

je bil obremenjen žiro račun banke.
8. Plačilo iz tujine z nakazilom, ki se knjiži v breme

tekočega računa tuje banke v tuji valuti (v nadaljnjem besedi-
lu: račun 701) ali druge vloge na vpogled tujih oseb v tuji
valuti (v nadaljnjem besedilu: račun 708), banka obdela isti
ali najkasneje naslednji delovni dan od dneva prejema nalo-
ga za plačilo, če se račun 701 ali račun 708 vodi pri njej, in
če ima na računu kritje za izplačilo. Plačilo iz tujine obdela
na način iz 5.-6. točke tega navodila.

9. Plačilo iz tujine po nalogu tuje banke, katere račun
701 se vodi pri drugi banki, obdela banka, ki je dobila
takšen nalog od tuje banke, na naslednji način:

– isti dan, ko prejme nalog tuje banke, je dolžna od
banke, pri kateri se vodi račun 701, po najkrajši poti zahte-
vati obvestilo o kritju na računu in soglasje za bremenitev
računa tuje banke,

– banka, pri kateri se vodi račun 701 tuje banke, je
dolžna isti ali najkasneje naslednji delovni dan po prejemu
zahteve ustrezno odgovoriti.

Po prejemu soglasja banka izdela obrazec 743 in
knjiži:

– v breme računa 7000
– v dobro računa 2762
– v breme računa 701
– v dobro računa 311.
Prvi par knjiženja uporabi banka, ki obdela plačilo iz

tujine, drugi par pa banka, pri kateri se vodi račun 701 tuje
banke in ima sredstva na računu 7000 pri banki, ki obdela
plačilo iz tujine. Z obrazcem 743 izdela tudi skupni nalog za
prenos deviz na obrazcu 747 (v nadaljevanju besedila: obra-
zec 747) za bremenitev računa 7000 oziroma izpisek raču-
na in oba dostavi drugi banki.

Oziroma:
– v breme računa 311
– v dobro računa 2762,

– v breme računa 701
– v dobro računa 7000.
Prvi par knjiženja uporabi banka, ki obdela plačilo iz

tujine in se ji zaradi zagotovitve kritja odobrijo sredstva na
računu 7000 pri banki, pri kateri se vodi račun 701 tuje
banke, drugi par knjiženja pa banka, pri kateri se vodi račun
701 tuje banke.

V obeh primerih zagotovi podatke za statistiko banka,
ki vodi račun 701 tuje banke.

Navodila iz te točke se smiselno uporabljajo tudi za
plačila iz tujine z nakazilom z računa 708 in deviznih računov
po 26. členu ZDP.

10. Plačilo iz tujine z inkasom blagovnih dokumentov
se obdela in knjiži po enakem postopku kot plačilo iz tujine z
nakazilom.

PLAČILO Z AKREDITIVOM

11. Banka obdela plačilo iz tujine, ki se opravi z akredi-
tivom, v roku dveh delovnih dni od dneva, ko je bila ob-
veščena, da je vrednost poslanih dokumentov odobrena
njenemu računu v tujini. Pri tem smiselno uporablja 5.-6.
točko tega navodila.

Če se plačilo izjemoma opravi s pokritim akreditivom,
prejeto kritje za odprti akreditiv banka knjiži v dobro računa
704 z obrazcem 743, instrument plačila 3, šifra osnove
513 ali 514; izplačilo po akreditivu pa z obrazcem 743
(instrument plačila 5) v breme računa 704 in v dobro računa
2762. Banka obdela plačilo na način iz 5.-6. točke tega
navodila. Hkrati z akreditivnimi dokumenti mora uporabnik
plačila banki predložiti dopolnjen obrazec 743.

12. Plačilo iz tujine z akreditivom v breme računa 701
tuje banke, pri kateri je odprt akreditiv, obdela banka v roku
dveh delovnih dni od dneva prejema pravilnih dokumentov.
Pri tem smiselno uporablja določila 5.-6. in 8.-9. točke tega
navodila.

13. Potrjen loro akreditiv knjiži banka izvenbilančno. V
primeru, ko nima kritja ali nepreklicnega reimbursnega poob-
lastila, znesek takega akreditiva povečuje tehtano rizično
aktivo banke.

PLAČILO S ČEKOM

14. Plačilo iz tujine s čekom, plačljivim po prezentaciji,
obdela banka na način iz 5.-6. točke tega navodila in knjiži:

– v breme računa 3020
– v dobro računa 2762.
Hkrati s čekom mora upravičenec plačila banki predlo-

žiti tudi statistične podatke, ki jih vnese v obrazec 743.
Odkupljeni ček banka pošlje v tujino zaradi vnovčenja

in z obrazcem 746 (šifra osnov e 115) knjiži to spremembo:
– v breme računa 3021
– v dobro računa 3020.
Znesek odobritve računa 3020 banka prikaže kot “pre-

nosi v tujini“ v specifikaciji prometa na računu.
Opravljeno plačilo iz tujine za ček banka obdela z obraz-

cem 746 (šifra osnove 515) in kniži:
– v breme računa 3100
– v dobro računa 3021.
15. Čeke, ki jih banka po prezentaciji ni odkupila,

pošlje tuji banki v inkaso. Banka po prejemu plačila inkasa
čeka obdela priliv na način iz 5.-6. točke tega navodila.

16. Banka, ki prejme plačilo za inkaso čeke za račun
drugih bank v državi, ga obdela z obrazcem 746 (šifra osno-
ve 569) in knjiži:

– v breme 3100 ali 701 ali 7060
– v dobro računa 7000.
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Banka – prejemnik plačila isti ali najkasneje naslednji
delovni dan po prejemu obrazca 746 in obrazca 747 oziro-
ma izpiska računa knjiži z obrazcem 743:

– v breme računa 311
– v dobro računa 2762 ali 727.

PLAČILO Z BANČNIM ČEKOM, VLEČENIM NA DRUGO
BANKO

17. Banka, na katero je ček vlečen in kateri je za ček
odobreno kritje na računu v tujini, obdela plačilo iz tujine po
naslednjem postopku:

izdela obrazec 746 (šifra osnove 515) in knjiži prejeto
kritje za ček:

– v breme računa 3100
– v dobro računa 7060.
Isti ali najkasneje naslednji delovni dan od dneva preje-

ma čeka obdela plačilo iz tujine z obrazcem 743 na način iz
5.-6. točke tega navodila in knjiži:

– v breme računa 7060
– v dobro računa 3020
– v breme računa 3020
– v dobro računa 2762.
S čekom mora uporabnik plačila predložiti banki stati-

stične podatke, ki jih banka vnese v obrazec 743.
18. Banka, kateri je zaradi plačila predložen ček, vle-

čen na drugo banko, obdela plačilo iz tujine z obrazcem
743 isti dan, ko prejme pravilni nalog za kritje za ček, na
način iz 5.-6. točk tega navodila in knjiži:

– v breme računa 3020
– v dobro računa 2762.
S čekom mora uporabnik plačila predložiti banki stati-

stične podatke, ki jih banka vnese v obrazec 743. Banka
zagotovi kritje za izplačani ček od banke, na katero je ček
vlečen.

19. Če ima banka, na katero je ček vlečen, sredstva na
računu 7000, banka, ki izplača ček, takoj bremeni navedeni
račun za kritje čeka. Za poplačilo izstavi obrazec 746 (šifra
osnove 115), ki vsebuje podatke za knjiženje:

– v breme računa 7000
– v dobro računa 3020
– v breme računa 3020
– v dobro računa 311.
Isti dan izdela obrazec 747 na znesek iz obrazca 746

oziroma izpisek računa in oba obrazca skupaj z izplačanim
čekom dostavi banki, na katero je ček vlečen.

Kadar na računu 7000 ni sredstev za poplačilo čeka,
banka, ki je izplačala ček, knjiži z obrazcem 746 (šifra
osnove 115):

– v breme računa 3022
– v dobro računa 3020.
Obrazec skupaj s čekom pošlje banki, na katero je ček

vlečen. Ta mora isti ali najkasneje naslednji delovni dan po
prejemu čeka in obrazca 746 odobriti računu 7000 kritje.
To knjiži:

– v breme računa 7060
– v dobro računa 7000.
O tem obvesti banko, ki je izplačala ček, z obrazcem

747 oziroma z izpiskom računa. Banka, ki je izplačala ček,
na podlagi prejetega obrazca 747 knjiži:

– v breme računa 311
– v dobro računa 3022.
20. Plačilo za ček banka, ki ga tuja banka vleče v

breme svojega računa pri banki, pri kateri se vodi račun 701
tuje banke, obdela z obrazcem 743 na način iz 5.-6. točke
tega navodila in knjiži:

– v breme računa 701
– v dobro računa 2762.
21. Banka, kateri upravičenec predloži v izplačilo ček,

ki ga je tuja banka vlekla v breme svojega računa 701, ki se
vodi pri drugi banki, obdela plačilo po takšnem čeku na
način iz 5.-6. točke tega navodila in knjiži:

– v breme računa 3020
– v dobro računa 2762.
Za plačilo kritja za izplačani ček z računa 701 tuje

banke pri banki, pri kateri se vodi ta račun, se uporabljajo
določila iz 19. točke tega navodila.

22. Če tuja banka neredno odobrava kritja za izdane
čeke, lahko banka, kateri je predložen ček, zadrži izplačilo
čeka do prejema obvestila o prejetem kritju od banke, na
katero je vlečen ček.

Banka, kateri tuja banka neredno odobrava kritja za
čeke, katere vleče nanjo, je dolžna o tem obvestiti Združe-
nje bank Slovenije, ki bo to obvestilo preneslo vsem bankam
v državi.

23. Rok za izplačilo čeka, plačljivega po prezentaciji,
začne teči, ko banka prejme ček.

PLAČILO V TUJI GOTOVINI

24. Plačilo v tuji gotovini obdela banka, v skladu z
dovoljenjem Banke Slovenije, če je vplačnik tuje gotovine
domača oseba, isti dan, ko prejme tujo gotovino, z obraz-
cem 743 in knjiži:

– v breme računa 3000
– v dobro računa 2762.
S tujo gotovino mora upravičenec plačila banki predlo-

žiti statistične podatke, ki jih banka vnese v obrazec 743.
Če tujo gotovino vplača tuja oseba, banka obdela pla-

čilo z obrazce 743 na način iz 5.-6. točke tega navodila.
Hkrati je banka dolžna preveriti identiteto tuje osebe in po-
datke vpisati v obrazec 743 v rubriko 5.

PODATKI ZA STATISTIKO

25. Po prejemu obrazca 743 je dolžan upravičenec
plačila nalog dopolniti v roku dveh dni v skladu z navodili za
izpolnjevanje obrazcev (127. točka tega navodila) in ga vrniti
banki.

Upravičenec plačila je dolžan v obrazec 743 vnesti
podatke o osnovi plačila iz tujine (opis transakcije) in šifro
plačila. Kolikor pride do delnega plačila, ker je bil znesek
delno pobotan, mora podjetje prikazati bruto zneske ter
vpisati osnovo odbitnih postavk.

Banka Slovenije lahko od upravičenca plačila naknad-
no zahteva predložitev dokumentacije, s katero preverja pra-
vilnost šifre osnove na obrazcu 743.

26. Če upravičenec plačila predloži banki (po dogovo-
ru z njo) podatke na kateremkoli mediju, namesto na obraz-
cu 743, mora sporočilo vsebovati enake podatke kot obra-
zec 743.

II. REDNI POSLI: PLAČILA V TUJINO

27. Za plačilo v tujino predloži nalogodajalec banki
obrazec 1450 – Nalog za plačilo v tujino (v nadaljnjem
besedilu: obrazec 1450) ali obrazec 1451 – Nalog za od-
prtje akreditiva (v nadaljnjem besedilu: obrazec 1451), ki
sta predpisana s tem navodilom in sta njegov sestavni del.

Banka na nalog vpiše datum, ko ga je pregledala in
sprejela v izvršitev. Pri plačilu v tujino je potrebno nalogu
1450 priložiti fakturo prodajalca blaga oziroma izvajalca stori-
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tve, za ostala neblagovna plačila pa zahtevo tuje osebe ali
drug dokument, iz katerega je razvidna osnova plačila.

V primeru, če domača fizična oseba nakazuje v tujino
znesek do tolarske protivrednosti 300.000 SIT, ni obvezna
predložiti dokumenta, iz katerega bi bila razvidna osnova
plačila. Če dokumenta ne predloži, zadostuje njena izjava
(informacija), na podlagi katere se določi osnova plačila.

Nalogodajalec predloži pravilni nalog tisti banki, prek
katere želi opraviti plačilo.

Za plačilo fiksnih in garantiranih obveznosti predloži
nalogodajalec obrazec 1450 in vplača kritje na dan, ki ga
določi sporazumno z banko.

Vračilo avansa v tujino je možno opraviti samo v valuti, v
kateri je bilo plačilo.

Nalogu za plačilo v tujino iz naslova kreditnega posla s
tujino predloži nalogodajalec banki na vpogled s strani Ban-
ke Slovenije potrjen plan odplačila glavnice in obresti (KZ-4
obrazec).

Nalogu za plačilo v tujino iz naslova pravic industrijske
lastnine predloži nalogodajalec banki pogodbo iz katere
morata jasno izhajati višina in datum zapadlosti obveznosti.

PLAČILO Z NAKAZILOM IN INKASOM DOKUMENTOV

28. Plačilo z nakazilom preko računa v tujini, preko
tekočega računa tuje banke v tuji valuti ali tekočega računa
tuje osebe v tuji valuti pri banki banka izvrši na podlagi
pravilnega obrazca 1450.

29. Nalogodajalec dostavi banki obrazec 1450 v po-
trebnem številu izvodov po dogovoru z banko, od tega vsaj
enega za banko (original) in enega za Banko Slovenije.

Banka knjiži opravljeno plačilo v tujino:
– v breme računa 8204
– v dobro računa 3100 ali 701 ali 708
(marža v prihodek banke, hkrati banka preknjiži tudi

nastale tečajne razlike).
Po vplačilu kritja na račun 8204 lahko banka kritje

preknjiži na ustrezni prehodni račun v tuji valuti, kjer ga vodi
do izvršitve plačila v tujino.

Če nalogodajalec zagotovi kritje za plačilo v tujino iz
ustvarjenega priliva, banka vodi tako kritje do izvršitve plačila
v tujino na računu 7191.

Če nalogodajalec (domača ali tuja fizična oseba) zago-
tovi kritje za plačilo v tujino z vplačilom tuje gotovine, banka
vodi tako kritje do izvršitve plačila v tujino na prehodnem
računu v tuji valuti. Za statistiko računa 3000 banka prikaže
podatke zbirno pod šifro 797 ali 898.

30. Kadar se plačilo v tujino opravi preko računa 701
tuje banke, ki se vodi pri drugi banki, banki poslujeta v
smislu 19. točke teh navodil in knjižita:

– v breme računa 8204
– v dobro računa 7000
– v breme računa 311
– v dobro računa 701.
Banka, preko katere se plačilo opravi, je dolžna obra-

zec 1450 dostaviti banki, pri kateri se vodi račun 701 tuje
banke, isti ali naslednji delovni dan, ko je dala nalog tuji
banki za izplačilo tuji osebi.

PLAČILO Z AKREDITIVOM

31. Za plačilo v tujino z akreditivom predloži nalogoda-
jalec banki, preko katere se opravi plačilo, obrazec 1451,
instrument plačila 3, in hkrati vplača kritje. Banka sme komi-
tentu za plačilo kritja odobriti kredit s črpanjem ob sprejemu
obrazca 1451.

Banka prejeto kritje knjiži:
– v breme računa 8205
– v dobro računa 7192.
32. Banka izdela za nalogodajalca poročilo o izvrše-

nem plačilu iz akreditiva na obrazcu 1450 (instrument plači-
la 5) v potrebnem številu izvodov po dogovoru s komiten-
tom, od tega en izvod za Banko Sovenije.

Izvršeno plačilo iz akreditiva banka knjiži:
– v breme računa 7192
– v dobro računa 3100 ali 701 ali 708.
33. Če banka za odprti akreditiv zagotovi kritje v tujini,

otvoritev akreditiva knjiži z obrazcem 1450, instrument pla-
čila 3:

– v breme računa 8205
– v dobro računa 7192
in
– v breme računa 3150
– v dobro računa 3100 (ustrezna šifra osnove).
Izvršeno plačilo z akreditivom pa knjiži z obrazcem

1450, instrument plačila 5:
– v breme računa 7192
– v dobro računa 3150.
Kolikor akreditiv ni črpan, banka stornira nečrpani del z

obrazcem 1450, instrument plačila 3, šifra osnove odliva, in
knjiži:

– storno v dobro računa 3100
– storno v breme računa 3150.
34. Če banka na zahtevo nalogodajalca odpre akredi-

tiv z odloženim plačilom, se lahko z nalogodajalcem dogo-
vori tudi za drugačen način in rok plačila kritja, kot ga določa
31. točka navodila. Kritje mora biti zagotovljeno najkasneje
ob črpanju akreditiva.

V tem primeru banka odprtje akreditiva knjiži izvenbi-
lančno in pri tem upošteva določila 26. člena zakona o
bankah in hranilnicah.

35. Kadar banka plača v tujino po prenosnem akrediti-
vu v korist tujih oseb, najprej knjiži plačilo iz tujine:

– v breme računa 3100 (šifra osnove 516)
– v dobro računa 7042
in
– v breme računa 7042
– v dobro računa 2762 (provizija domače banke),
plačilo v tujino pa:
– v breme računa 7042 (šifra osnove 116)
– v dobro računa 3100.
V primeru, da domača oseba odpre akreditiv pri doma-

či banki v korist tuje osebe in ga le-ta prenese v korist
domače osebe, banka knjiži po prenešenem delu akreditiva
na računu 7041 – prenosni akreditivi v korist domačih oseb.

PLAČILO S ČEKOM

36. Plačilo v tujino s čekom, katerega izda banka, se
opravi na podlagi obrazca 1450 in vplačane tolarske proti-
vrednosti. Banka vodi vplačano kritje v tolarjih do izdaje
čeka na računu 8204.

Če je ček plačljiv po prezentaciji, banka knjiži izdajo
čeka na način, predpisan v 33. točki navodil s tem, da je
račun za položeno kritje v tolarjih 8204.

Če pa bo ček poslan na vnovčenje, banka ob izdaji
čeka knjiži:

– v breme računa 8204
– v dobro računa 7191
in
– v breme računa 7191
– v dobro računa 7387
(marža v prihodek banke).
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Banka, ki izda ček, zadrži obrazec 1450. Banka lahko
takoj, najkasneje pa, ko prejme ček na vnovčenje, dopolni
obrazec 1450 in knjiži:

– v breme računa 7387
– v dobro računa 3100.

PLAČILO V TUJI GOTOVINI

37. Za plačilo v tuji gotovini, na podlagi dovoljenja
Banke Slovenije, nalogodajalec preda banki obrazec 1450
(instrument plačila 7). V obrazcu 1450 v rubriki 9 je potreb-
no navesti številko in datum dovoljenja Banke Slovenije,
priimek in ime osebe, pooblaščene za prevzem denarja in
državo, kjer se bo opravilo plačilo.

Na podlagi obrazca 1450 in vplačanega kritja v tolarjih
banka izplača pooblaščeni osebi nalogodajalca tujo gotovi-
no in knjiži:

– v breme računa 8204
– v dobro računa 3000.
Znesek izplačane tuje gotovine banka prikaže v specifi-

kaciji kot “razne osnove“.
Če se plačilo tuji osebi opravi v tuji gotovini v tujini, je

potrebno v obrazcu 1450 v rubriki 6 navesti pooblaščeno
osebo, ki bo izvršila plačilo v tujini. Obrazec 1450 se upora-
bi kot potrdilo za carinsko kontrolo pri iznosu tuje gotovine iz
države.

III. PLAČILA PREK DEVIZNIH RAČUNOV

38. Domače osebe poslujejo v skladu s predpisi preko
naslednjih deviznih računov:

7112 – vloge podjetij, predstavništev in enot gospo-
darstva od predujmov, prejetih za izvajanje investicijskih del
v tujini in za izvoz opreme v tuji valuti;

7122 – računi iz naslova agencijskih, špedicijskih in
turistično-agencijskih poslov ter poslov z denarnimi kartica-
mi tujih izdajateljev v tuji valuti;

7124 – sredstva iz naslova zavarovanja in pozavarova-
nja v tuji valuti;

7128 – sredstva, ustvarjena s prodajo blaga v prostih
carinskih prodajalnah (PCP) v tuji valuti;

713 – računi gospodarstva iz reeksportnih poslov v tuji
valuti;

7140 – sredstva proste carinske cone v tuji valuti;
717 – sredstva gospodarstva iz posojil v tujini v tuji

valuti;
718 – sredstva, prejeta od tujih oseb kot vloga v skup-

no poslovanje gospodarskih  podjetij v tuji valuti;
731 – računi tujih konsignacijskih skladišč v tuji valuti;
7383 – kotizacije in druga podobna plačila v tuji valuti.
39. Plačilo iz tujine banka obdela na način iz 5.-6.

točke tega navodila in knjiži:
– v breme računa 3100 (3000, 3020, 701, 708)
– v dobro deviznega računa iz 26. člena ZDP.
Za prejem plačila v tuji gotovini mora domača oseba

pridobiti predhodno dovoljenje Banke Slovenije.
40. Plačila v tujino banka obdela na način iz 27. točke

tega navodila in knjiži:
– v breme deviznega računa iz 26. člena ZDP
– v dobro računa 3100
(če se opravi plačilo v drugi valuti, kot se vodi devizni

račun, banka opravi konverzijo preko računa 7191).
41. Vsa plačila v državi v breme deviznih računov iz 26.

člena ZDP in v dobro računov domačih oseb banka obdela
kot plačilo iz tujine na način iz 5.-6. točke tega navodila.
Banka knjiži:

– v breme deviznega računa iz 26. člena ZDP
– v dobro računa 2762.

IZVAJANJE INVESTICIJSKIH DEL V TUJINI – 7112

42. Banka domači osebi, nosilcu posla ali podizvajalcu
odpre račun 7112 na osnovi pogodbe o izvajanju investicij-
skih del.

Banka lahko odpre račun 711 podizvajalcu, ki je dolo-
čen v osnovni pogodbi med nosilcem del in tujim naročni-
kom. Če v osnovni pogodbi podizvajalec ni določen, lahko
banka odpre račun podizvajalcu le na podlagi predhodnega
soglasja Banke Slovenije.

Plačilo izvajanja investicijskih del v tujini se lahko
opravi:

– preko rednega tekočega računa v tuji valuti (račun
3100),

– preko posebnega tekočega računa v tujini v tuji valu-
ti, v kateri se izvajajo investicijska dela (3101) oziroma preko
tekočega računa tuje banke v tuji valuti (7010) pri banki,

– z uvozom blaga, če je to v skladu s pogodbo.
43. Plačilo iz tujine (nakazila tujih oseb) preko rednega

računa v tujini banka obdela z obrazcem 743 (šifra osnove
421) in znesek plačila v tuji valuti odobri izvajalcu investicij-
skih del v tujini (v nadaljnjem besedilu: izvajalec del), račun
7112.

Če je banka napačno usmerila plačilo iz tujine na račun
2762, mora na zahtevo izvajalca del isti ali naslednji dan od
prejema zahteve z obrazcem 746 (šifra osnove 421) sredst-
va prenesti na račun 7112 (v breme računa 2762).

44. Če se plačilo odobri izvajalcu del na računu 7112,
ki se vodi pri drugi banki, se v obrazcu 743 navedejo podat-
ki za knjiženje v obeh bankah:

– v breme računa 3100
– v dobro računa 7000
– v breme računa 311
– v dobro računa 7112.
Banka, preko katere je plačilo opravljeno, hkrati z

obrazcem 743 izdela tudi obrazec 747 za odobritev računa
7000 oziroma izpisek računa in oba isti dan pošlje drugi
banki.

Banka, ki vodi račun 7112, mora isti ali naslednji de-
lovni dan po prejemu obrazca 743 in obrazca 747 oziroma
izpiska računa odobriti račun 7112.

Na enak način se z uporabo obrazca 746 (šifra osnove
421) prenesejo sredstva z računa 2762 pri banki, ki je
prejela plačilo iz tujine, na račun 7112 pri drugi banki v
smislu drugega odstavka 43. točke tega navodila.

45. Pri izvajanju investicijskih del v tujini, v katerem
sodelujejo podjetja kot kooperanti ali podizvajalci (v nadalj-
njem besedilu: podizvajalci), nosilec posla, ki je prejel plači-
lo po avansih in začasnih situacijah, tega razporedi podizva-
jalcem v skladu s pogodbo. Razporejeni zneski deviz se
prenesejo z računa 7112 nosilca posla na račune 7112
podizvajalcev z obrazcem 746 (šifra osnove 421).

Če se račun 7112 podizvajalca vodi pri drugi banki,
vsebuje obrazec 746 podatke za knjiženje v obeh bankah:

– v breme računa 7112 – nosilca posla
– v dobro računa 7000,
– v breme računa 311
– v dobro računa 7112 – podizvajalca.
Banka je dolžna, da prenos razporejenega plačila z

računa nosilca posla na račun podizvajalca v poslu opravi
isti ali naslednji delovni dan od dneva, ko je prejela nalog za
prenos sredstev.

46. Plačilo blaga in storitev, ki ga domača oseba izvozi
enoti v tujini, ki izvaja investicijska dela v tujini (v nadaljnjem
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besedilu: obrat), obdela banka v breme računa 7112 kot
plačilo iz tujine.

47. Nalog za plačilo v tujino da izvajalec del banki, ki
vodi račun 7112. Plačila v tujino v breme računa 7112
opravi banka, ki vodi ta račun, na podlagi pravilnega obraz-
ca 1450 (šifra osnove 421) in knjiži:

– v breme računa 7112
– v dobro računa 3100.
48. Za plačila v tuji gotovini z računa 7112 da izvajalec

del banki obrazec 1450 (instrument plačila 7, šifra osnove
421). Banka knjiži:

– v breme računa 7112
– v dobro računa 3000.
Za plačilo v tuji gotovini z računa mora izvajalec del

banki predložiti dovoljenje Banke Slovenije.
49. Za plačila preko posebnega računa banke pri tuji

banki se uporabljajo določila iz 43.-48. točke tega navodila
s tem, da se obveznosti za neizplačani priliv knjižijo na
računu 2762.

50. Če se plačilo iz tujine opravi z uvozom blaga, lahko
predloži izvajalec del banki, pri kateri vodi račun 7112,
pravilen obrazec 1450 (šifra osnove 112) in uvozno carin-
sko deklaracijo. Banka knjiži:

– v breme računa 8204
– v dobro računa 7112.

PRODAJA BLAGA IZ TUJEGA KONSIGNACIJSKEGA
SKLADIŠČA – 731

51. Nosilec tujega konsignacijskega skladišča spreje-
ma kot plačilo za prodano blago domačim in tujim osebam
vse običajne plačilne instrumente v domačem in mednarod-
nem plačilnem prometu.

Za sprejem plačil v konvertibilni tuji valuti odpre banka
domači osebi račun, če je registrirana za opravljanje teh
poslov in ob predložitvi pogodbe o konsignacijski prodaji s
tujo osebo.

Prejeta plačila v čekih, plačljivih po predložitvi, banka
obdela z obrazcem 746 (šifra osnove 712).

Prejeta plačila z mednarodnimi karticami banka prene-
se po nalogu zastopnika kartice z obrazcem 746 (šifra osno-
ve 712) in knjiži:

– v breme računa 7122
– v dobro računa 731.
52. Domača pravna oseba lahko kupi blago iz tujega

konsignacijskega skladišča na podlagi pravilnega obrazca
1450, ki ga banka knjiži:

– v breme računa 8204
– v dobro računa 731.
53. Kolikor domača fizična oseba plača v tujem kon-

signacijskem skladišču kupljeno blago prek računa prebival-
ca v tuji valuti, banka knjiži z obrazcem 746:

– v breme računa 727
– v dobro računa 731.
54. Plačilo v tujino opravi banka na podlagi pravilnega

obrazca 1450 (šifra osnove 112) nosilca konsignacijskega
skladišča v breme računa 731.

PRODAJA BLAGA V PCP – 7128

55. Nosilec PCP sprejema kot plačilo za prodano
blago domačim in tujim fizičnim osebam vse običajne pla-
čilne instrumente v domačem in mednarodnem plačilnem
prometu.

Banka odpre domači osebi račun 7128, če je registri-
rana za opravljanje teh poslov, če ima pogodbo z dobavitelji
in če je vpisana v evidenco pri Banki Slovenije.

56. Pri prodaji blaga v PCP za tujo valuto, različno od
tiste, v kateri je izkazana cena blaga, opravi PCP preračun
po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan pro-
daje. Tečaj pri prodaji za tolarje določa nosilec PCP prosto.

57. PCP preda banki izkupiček od prodanega doma-
čega in tujega blaga z obrazcem 746 (šifra osnove 712).
Banka knjiži:

– v breme računa 3000 oziroma 3020
– v dobro računa 7128.
58. Nosilec PCP v skladu s pogodbami obračunava in

plačuje:
domače blago z obrazcem 743 (šifra osnove 710):
– v breme računa 7128
– v dobro računa 2762;
tuje blago z obrazcem 1450 (šifra osnove 711):
– v breme računa 7128
– v dobro računa 3100,
ali z obrazcem 746 (šifra osnove 711):
– v breme računa 7128
– v dobro računa 731.
59. Najkasneje ob obračunu prodanega blaga mora

nosilec PCP (v skladu s sklenjenimi pogodbami) obračunati
provizijo (lastni zaslužek) z obrazcem 743 (šifra osnove 310):

– v breme računa 7128
– v dobro računa 7262.

TUJA VLAGANJA

60. Banka odpre domači osebi račun 718, če je regi-
strirana kot mešano podjetje ali če ima pogodbo o tujem
vlaganju.

Sredstva v tujih valutah, prejeta na podlagi pogodbe o
vlaganjih tujih oseb, banka knjiži z obrazcem 743 (šifra
osnove 557):

– v breme računa 3100
– v dobro računa 2764.
Če je vloga tujca vplačana kot ustanovitveni kapital,

banka po nalogu tuje osebe z internim nalogom knjiži:
– v breme računa 2764
– v dobro računa 1000,
sicer pa po ustanovitvi podjetja banka sredstva prene-

se z obrazcem 746 (šifra osnove 557):
– v breme računa 2764
– v dobro računa 718.
Kadar podjetje prejme iz tujine sredstva na račun vlož-

ka tuje osebe in že ima odprt devizni račun, banka plačilo iz
tujine knjiži takoj v dobro računa 718.

61. Sredstva na računu 718 mora domače podjetje
porabiti bodisi za plačilo v tujino ali za konverzijo v tolarje
najkasneje v roku šestih mesecev od dneva odobritve ra-
čuna.

Konverzijo sredstev v tolarje po nalogu uporabnika pla-
čila banka izvrši isti ali naslednji delovni dan od dneva preje-
ma naloga z virmanskim nalogom v breme računa 718.

AGENCIJSKI, ŠPEDICIJSKI IN TURISTIČNO AGENCIJSKI
POSLI TER POSLI Z DENARNIMI KARTICAMI TUJIH

IZDAJATELJEV – 7122

62. Domača oseba sme stroške, nastale v tujini in
plačane z denarno kartico tujega izdajatelja, poravnati v
tolarjih ali v tuji valuti. Domače osebe lahko posedujejo
kartice tujih izdajateljev le s posredovanjem domačih zastop-
nikov.

Pri poslovanju z denarnimi karticami tujih izdajateljev
zastopnik kartice zbira devizna sredstva za plačilo stroškov,
ki so jih domače osebe plačale v tujini, na računu 7122,



Stran 3034 / Št. 42 / 30. 5. 1998 Uradni list Republike Slovenije

tolarska sredstva pa na žiro računu, s katerega neposredno
poravnava obveznosti do tujine.

Banka odpre domači osebi račun 7122, če je registri-
rana za opravljanje agencijskih poslov, če ima pogodbo o
zastopanju in če ima dovoljenje Banke Slovenije za sprejem
tuje gotovine, kolikor sprejema tujo gotovino, razen kadar
sprejema tujo gotovino v okviru zneska, ki je predpisan s
sklepom o pogojih, pod katerimi smejo domače osebe,
razen fizičnih oseb, pri poslovanju s tujino plačilo sprejeti ali
opraviti v tuji gotovini, ko dovoljenje Banke Slovenije ni
potrebno.

Vsa plačila v zvezi z agencijskimi, špedicijskimi in turi-
stično agencijskimi posli se opravijo na način, predpisan v
39.-41. točki tega navodila.

63. Banka na podlagi naloga občana prenese sredstva
z obrazcem 746 ali obrazcem 1450 pravne osebe in knjiži:

– v breme računa 727 ali 767
– v dobro računa 7122
ali
– v breme računa 8204
– v dobro računa 7122.
Če domača oseba poravna obveznost do agenta v tuji

gotovini preko banke, pri kateri nima odprtega deviznega
računa, lahko banka vplačilo knjiži preko zbirnega prehod-
nega računa 2769. V tem primeru banka zajame plačila v
breme računa 3000 v specifikaciji S, pod šifro osnove 797.

Plačilo domači osebi na osnovi fakture za prodano
blago in opravljene storitve banka izvrši po nalogu zastopni-
ka kartice z dopolnjenim obrazcem 743, šifra osnove 710,
na način, predpisan v 41. točki tega navodila in postopa
naprej v smislu 7. in 25. točke tega navodila.

POSREDOVANJE V ZUNANJETRGOVINSKEM PROMETU
IN REEKSPORT – 713

64. Domača oseba lahko za prodano blago v okviru
posredovanja prejme plačilo v konvertibilni valuti, v tolarjih
ali v blagu.

Banka lahko odpre domači osebi račun 713 za vsak
konkreten posel, če je registrirana za to poslovanje, ob
predložitvi pogodb, iz katerih je razvidno, da gre za nakup in
prodajo istovrstnega blaga. Domača oseba ima lahko odprt
račun 713 do izpolnitve obveznosti iz pogodb.

Plačilo iz tujine banka obdela z obrazcem 743 (šifra
osnove 516). Enako ravna banka v primeru, kadar se plačilo
nanaša na storitev (posredovanje pri kupoprodaji blaga in
blago ne prestopi meje).

Plačilo v tujino banka izvrši na podlagi pravilnega obraz-
ca 1450 (šifra osnove 116).

Obračun posrednikovega zaslužka banka knjiži na na-
čin predpisan v 41. točki tega navodila.

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PODJETJA V PROSTI
CARINSKI CONI – 7140

65. Banka odpre domači osebi račun 7140, če je
registrirana za to poslovanje in dejansko opravlja dejavnost v
prosti carinski coni.

66. Plačilo uvoza blaga in storitev iz proste carinske
cone izvrši banka na podlagi pravilnega obrazca 1450 in
knjiži:

– v breme računa 8204
– v dobro računa 7140.
67. Plačilo v prosto carinsko cono izvoženega blaga ali

storitev banka obdela na način, predpisan v 41. točki tega
navodila.

ZAVAROVANJE IN POZAVAROVANJE – 7124

68. Banka odpre domači osebi račun 7124, če ta
zbira sredstva v tujih valutah iz naslova premoženjskega
zavarovanja in pozavarovanja in je registrirana za to poslo-
vanje.

69. Plačilo premij za premoženjsko zavarovanje podje-
tij, ki opravljajo investicijska dela v tujini, banka obdela z
obrazcem 746 (šifra osnove 265) in knjiži:

– v breme računa 7112
– v dobro računa 7124.
70. Izplačilo zavarovalnih vsot banka obdela na način iz

41. točke tega navodila. Zavarovalne vsote lahko izplača
tudi v tuji gotovini ali na devizni račun slovenskih državljanov
iz 33. člena ZDP in sicer za škodo, nastalo na motornih
vozilih.

KOTIZACIJE IN DRUGA PODOBNA PLAČILA – 7383

72. Banka odpre domači osebi račun 7383, če je
registrirana za to poslovanje ali če predloži druga dokazila o
organiziranju prireditev in humanitarnih akcij.

Domača oseba zbira sredstva na računu kotizacij in
drugih podobnih plačil za organiziranje raznih prireditev in
humanitarnih akcij.

Banka obdela plačila na račun na način iz 37. točke
tega navodila (ustrezna šifra osnove).

Plačila v tujino banka obdela na podlagi pravilnega
obrazca 1450 v breme računa 7383 na način, predpisan s
tem navodilom.

Plačilo stroškov v državi banka obdela v breme računa
7383 na način, predpisan v 39. točki tega navodila.

KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH
ORGANIZACIJ – 717

73. Banka odpre domači osebi račun 717 na podlagi
pogodbe o najetju kredita. Banka obdela plačilo iz tujine z
obrazcem 743 (šifra osnove 521).

74. Sredstva na računu se uporabljajo za plačevanje
storitev tujim izvajalcem na način, predpisan s tem navodi-
lom. Če se plačilo opravi v tuji gotovini, je potrebno dovolje-
nje Banke Slovenije.

IV. POSEBNI POSLI

DRUGE TURISTIČNE STORITVE

75. Domača oseba, ki se ukvarja z opravljanjem stori-
tev iger na srečo, mora znesek tuje gotovine, ki presega
valutni maksimum, določen s sklepom pristojnega upravne-
ga organa, prodati banki z obrazcem 743 (šifra osnove 713)
na način, predpisan s tem navodilom.

Kolikor so obveznosti večje od vplačil v tuji gotovini,
lahko domača oseba na podlagi predloženega in potrjenega
dnevnega obračuna, ki izkazuje večje obveznosti od vplačil
in stanja valutnega maksimuma, kupi tujo gotovino pri banki
na način, določen v 37. točki tega navodila (instrument
plačila 8, šifra osnove 713).

MALOOBMEJNI PROMET IN MEDNARODNI SEJEMSKI
KOMPENZACIJSKI POSLI

76. Plačila iz tujine in plačila v tujino se, v skladu s
sklenjenimi mednarodnimi pogodbami o tem prometu, izva-
jajo na način, predpisan s tem navodilom. Plačila banke
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opravljajo preko posebnih računov (račun 3101 ali 7010) in
v valuti, ki je določena s sklenjeno pogodbo.

77. Plačila iz prejšnje točke opravljajo banke, ki imajo
odprt poseben račun oziroma vodijo poseben račun tuji
banki, predviden s sklenjeno pogodbo oziroma odobreno
od Banke Slovenije.

78. Plačilo iz tujine banka obdela na način iz 5.-6.
točke tega navodila, izplačilo tolarske protivrednosti v doma-
či valuti pa na način iz 7. in 25. točke s tem, da banka lahko
izplača tolarsko protivrednost le do višine salda na računu.

Plačila v tujino opravlja banka na način iz 27.-29. točke
tega navodila.

SLUŽBENA POTOVANJA

79. Stroške službenega potovanja v tujini lahko doma-
ča oseba obračuna v domači ali tuji valuti.

Stroški službenega potovanja se lahko obračunajo v
tuji gotovini, z nostro čekom ali s prodajo potovalnega čeka
tujega izdajatelja (šifra osnove 340). Banka izvrši izplačilo na
podlagi pravilnega naloga domače pravne osebe.

Domača oseba je dolžna v obrazcu 1450, če znesek
presega 3.000 DEM, navesti ime in priimek ter številko
potne listine osebe, ki potuje v tujino.

Banka knjiži izplačilo v breme računa 8204 ali 7191 in:
– v dobro računa 3000 (efektiva) ali
– v dobro računa 7387 (nostro čeki) ali
– v dobro računa 7800 (potovalni čeki)
(marža v prihodek banke).
Na enak način banka obdela tudi dvig tuje gotovine za

plačilo eksploatacijskih stroškov s tem, da je šifra osnove
219.

80. Po opravljeni službeni poti opravi domača oseba v
roku sedmih delovnih dni pri banki obračun stroškov potova-
nja.

Če so stroški potovanja večji od akontacije, lahko do-
mača oseba poračuna razliko v tolarjih ali da banki dodatno
obrazec 1450 (šifra osnove 340) in vplača tolarsko proti-
vrednost. Banka izplača razliko v tuji gotovini, v tolarjih ali z
odobritvijo na devizni račun občana. Banka izplačilo knjiži
na način, opisan v 79. točki tega navodila.

Če se poračun opravi v dobro deviznih računov obča-
nov, banka knjiži:

– v breme računa 8204
– v dobro računa 3000
– v breme računa 3000
– v dobro računa 727.
81. Če je akontacija večja od stroškov, mora domača

oseba opraviti obračun z banko, tako da vrne banki tujo
gotovino ali tuje čeke z dopolnjenim obrazcem 743 (šifra
instrumenta plačila 8 – gotovina ali 2 – čeki, šifra osnove
340).

Poračun se lahko opravi v tolarjih, če znesek preveč
plačane akontacije ne presega protivrednosti 50 DEM.

MEDNARODNE POŠTNE NAKAZNICE

82. Protivrednost plačila iz tujine z mednarodno pošt-
no nakaznico (v nadaljnjem besedilu: MPN) pošta izplača v
tolarjih domačim in tujim osebam iz 6. člena ZDP po nakup-
nem tečaju banke, s katero ima sklenjeno pogodbo o vnov-
čevanju MPN v tujini, veljavnem na dan obračuna, v skladu z
mednarodnimi pravili.

Za izplačane MPN se lahko pošta in banka dogovorita,
da banka pošti nakaže znesek izplačanih tolarjev in knjiži
izplačano MPN kot terjatev do pošte:

– v breme računa 1930
– v dobro računa 1000.
Za poslane MPN za vnovčenje v tujino banka knjiži

terjatev v tuji valuti do plačnika v tujini iz zapira terjatev v
tolarjih do pošte:

– v breme računa 1764
– v dobro računa 1930
(marža v prihodek banke).
Banka, ki vnovčuje MPN v tujini, prejem kritja za vnov-

čene MPN knjiži z obrazcem 743:
– v breme računa 3100
– v dobro računa 1764.
83. Plačilo v tujino z MPN obdela banka v skladu s

27. točko navodila in knjiži:
– v breme računa 3000 (v primeru plačila v tolarjih v

breme ustreznega tolarskega računa)
– v dobro računa 7191
in
– v breme računa 7191
– v dobro računa 3100.
Z MPN lahko plačujejo v tujino samo fizične osebe, s

tem, da za domače fizične osebe velja omejitev nakazila do
300.000 SIT protivrednosti v tuji valuti.

Poštna banka lahko uporablja za plačilo v tujino oziro-
ma za izplačilo prejetega nakazila z MPN interne obrazce, ki
zagotavljajo vse statistične podatke za Banko Slovenije
(vključno s šifro osnove).

V primeru, ko upravičenec plačila želi prenos sredstev
na račun v tuji valuti, ki ga vodi druga domača banka, poštna
banka sredstva prenese v skladu z določbami navodila, ki
urejajo medbančne odnose. Isto velja tudi v primeru, če želi
domača fizična oseba plačati z MPN iz sredstev, ki jih ima na
računu pri drugi banki.

V primeru, ko upravičenec plačila želi prenos sredstev
na račun v tuji valuti, ki ga vodi druga domača banka, mora
zavrniti sprejem tolarske gotovine in najkasneje v roku petih
delovnih dni dati Poštni banki ustrezna navodila (banka in
številka računa) za prenos sredstev.

TUJI ČEKI IN EUROČEKI

84. Domača oseba lahko za prodano blago in opravlje-
ne storitve tujim osebam v državi sprejme plačilo v tujih čekih
in euročekih, če sklene z banko ustrezno pogodbo.

Odkupljene euročeke banka knjiži na računu 1740, če
so izstavljeni v SIT.

85. Domača oseba preda prejete tuje čeke banki, ki jih
v odvisnosti od pogodbe iz 84. točke tega navodila odkupi
ali sprejme v inkaso. V primeru, če je banka ček odkupila,
obdela plačilo na način iz 14. točke tega navodila.

V primeru, če je banka ček prejela v inkaso, po vnovče-
nju čeka obdela plačilo na način iz 15. točke tega navodila.

86. Enotno poslovanje in obveščanje o spremembah
poslovanja bank in zbirnega centra za euročeke se uredijo s
pogodbo.

87. Euročeke, ki so izstavljeni v SIT v skladu s splošni-
mi pogoji za izplačilo euročekov, po prezentaciji zaradi izpla-
čila v gotovini, banka knjiži:

– v breme računa 1740
– v dobro računa 1010.
Če domača oseba prejme plačilo v euročekih iz

84. točke tega navodila, banka knjiži z obrazcem 743:
– v breme računa 1740
– v dobro računa 2740.
Banka izvede plačilo na način, ki je predviden v točkah

5.-6. in 25.-26. tega navodila.
Banka, ki je euročeke izplačala v gotovini ali odobrila

račun 2740, pošlje čeke zbirnemu centru za čeke, ki knjiži:
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– v breme računa 17404
– v dobro računa 1740.
Banka, zbirni center za euročeke, knjiži prejete čeke z

internim nalogom:
– v breme računa 17405
– v dobro računa 2749.
Banka, zbirni center za euročeke, obdela plačilo euro-

čekov z internim nalogom:
– v breme računa 808 ali 3100
– v dobro računa 17405
in
– v breme računa 2749
– dobro računa 1000.
88. Če banka vzame v komisijsko prodajo potovalne

čeke tujih izdajateljev, to knjiži izvenbilančno.
Če ček proda podjetju, knjiži:
– v breme računa 8204
– v dobro računa 7800, šifra osnove 340.
Če ček proda občanu, knjiži:
– v breme računa 3000 ali 727
– v dobro računa 7800, šifra osnove 797.
89. Ko banka plača tuji banki vnovčeni ček, knjiži:
– v breme računa 7800
– v dobro računa 3100, šifra osnove 341.

NAKUPI IN PRODAJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI,
KI IZVIRAJO IZ POSLOV S TUJINO

90. Kadar je upravičenec plačila predhodno kupil terja-
tev do tujine od druge domače osebe, mora v obrazec 743
vnesti podatke, ki se nanašajo na osnovni posel (opis tran-
sakcije).

Če je izvoznik prodal terjatev do tujine tujcu, mora v
obrazec 743 vnesti podatke o bruto vrednosti osnovnega
posla in podatek o diskontu (zmanjšanje plačila).

91. Domača oseba, ki je prevzela obveznost do tujine,
mora ob plačilu v tujino v obrazec 1450 vpisati podatke o
osnovnem poslu, na podlagi katerega plačuje v tujino (opis
transakcije).

SODNI, CARINSKI IN DRUGI DEPOZITI

92. Nakazila iz tujine, prenose z deviznih računov v
državi in vplačila v tuji gotovini obdela banka z obrazcem
743 (šifra osnove 892 – ostalo, ustanove) in knjiži v dobro
računa:

– 7380 banka (sodni in drugi depoziti) ali
– 7380 Banka Slovenije (carinski depoziti).
Če domača oseba ali tuja oseba poravna obveznost v

tuji gotovini preko banke, pri kateri nima odprtega deviznega
računa, lahko banka vplačilo knjiži preko zbirnega prehod-
nega računa 2769.

PLAČILA ZA POTREBE DRŽAVE IN NJENIH ORGANOV

93. Banka Slovenije opravlja plačila za potrebe držav-
nih organov na način in v rokih, predpisanih v tem navodilu.

94. Nalog iz tujine za uporabnike iz prejšnje točke
(obrazec 743) so banke dolžne isti ali najkasneje naslednji
delovni dan od dneva prejema pravilnega naloga hkrati z
obrazcem 747 oziroma z izpiskom računa poslati v izvršitev
Banki Slovenije, ki knjiži:

– v breme računa 3100
– v dobro računa 7000
– v breme računa 311
– v dobro računa 2762.

DEVIZNO KREDITIRANJE V DRŽAVI

95. Banka knjiži odobritev kredita:
– v breme računa 3200 ali 3400
– v dobro računa 7191 (za nakazila) ali
– v dobro računa 7192 (za kritja po akreditivih) ali
– v dobro računa 7199 (v primeru postopnega ko-

riščenja kredita).
96. Če domače osebe odplačujejo kredit z devizami, ki

izvirajo iz prejetega plačila iz tujine, banka knjiži:
– v breme računa 2762
– v dobro računa 3200 ali 3400
(obresti v prihodek banke).
Domače osebe v teh primerih v opombo v obrazcu 743

vpišejo “za poplačilo kredita“ in znesek odplačila.
97. Postopek knjiženja je enak, če se črpanje ali plači-

lo opravlja preko deviznega računa za izvajanje investicijskih
del v tujini, tuja vlaganja in opravljanje dejavnosti v prostih
carinskih conah, v skladu s 26. členom ZDP.

98. Če domača oseba odplačuje kredit v domači valu-
ti, banka knjiži:

– v breme računa 1000
– v dobro računa 8209,
– v breme računa 8209
– v dobro računa 3200 ali 3400
(obresti in marža v prihodek banke).
99. Če banka odobri devizni kredit tujcu, knjiži:
– v breme računa 328
– v dobro računa 708 ali 3100, šifra osnove 167.

V. STORNIRANA PLAČILA

100. Storno opravljenega plačila v tujino se obdela na
način iz 5.-6. točke tega navodila, izplačilo tolarske proti-
vrednosti pa na način iz 7. in 24. točke tega navodila tako,
da se v nalogih navede šifra instrumenta plačila za storno in
šifra osnove, po kateri je bilo izvršeno plačilo v tujino.

101. Storno plačila iz tujine, po katerem je bila izplača-
na tolarska protivrednost, se obdela na način iz 27.-29.
točke tega navodila, s tem, da se v nalogu navede instru-
ment plačila za storno in šifro osnove, po kateri je bilo
opravljeno plačilo iz tujine.

Storno plačila iz tujine se lahko opravi, če domači
upravičenec razpolaga s takimi navodili tujega nalogodajal-
ca, tudi na tretjo osebo v tujini in v valuti, ki ni enaka valuti
plačila iz tujine. Matična številka domačega upravičenca
plačila in nalogodajalca za vračilo v tujino morata biti iden-
tični.

VI. PLAČILA IZ NASLOVA KAPITALSKIH NALOŽB

101.a Za plačilo v tujino iz naslova pravice do deleža
pri dobičku predloži nalogodajalec pooblaščeni banki, po-
leg dokumentacije predvidene s 27. točko navodila, tudi
naslednjo dokumentacijo (priloge):

a) delež pri dobičku delniške družbe (za izplačila divi-
dend oziroma vmesnih dividend delničarjem-nerezidentom):

– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih v državi v
skladu z zakonom,

– potrditev pristojnega organa o razdelitvi dobička med
delničarje v notarskem zapisu,

– dokazilo o članstvu v delniški družbi;
b) delež pri dobičku v družbah, ki niso delniške družbe:
– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih v državi v

skladu z zakonom,
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– družbeno pogodbo.
101.b Ob plačilu v tujino iz naslova prenosa deleža v

domačem podjetju predloži nalogodajalec pooblaščeni ban-
ki naslednjo dokumentacijo:

– pogodbo o odsvojitvi deleža v obliki notarskega zapi-
sa ali pravnomočen sklep o dedovanju,

– družbeno pogodbo,
– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih v državi v

skladu z zakonom.

VII. PLAČILA PRI NALOŽBAH V VREDNOSTNE PAPIRJE

101.c Pri plačilu iz tujine iz naslova prodaje delnic
domače družbe tuji osebi, s katero tuja oseba pridobi večin-
ski delež upravljalskih pravic ali kontrolni paket delnic, pred-
loži tuja ali domača oseba banki naslednjo dokumentacijo:

– pogodbo oziroma pogodbe o prodaji delnic tuji ose-
bi, potrjene s strani notarja, s katerimi tuja oseba pridobi
večinski delež upravljalskih pravic ali kontrolni paket delnic;

– dokazilo o številu delnic, ki predstavljajo večinski
delež upravljalskih pravic, če tuja oseba pridobiva večinski
delež upravljalskih pravic;

– statut domače družbe, katere delnice so predmet
prodaje, iz katerega je razvidna višina kontrolnega paketa
delnic, če tuja oseba pridobiva kontrolni paket delnic.

Če banka z vpogledom v navedeno dokumentacijo ugo-
tovi, da gre za primer iz prvega odstavka te točke, izplača
tolarsko protivrednost priliva na način iz točk 5. do 7. tega
navodila, v nasprotnem primeru pa ravna v skladu s 5. točko
sklepa o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino.

Banka ravna v skladu z določbo prejšnjega odstavka
tudi v primeru, ko tuja oseba kupi delnice v primarni izdaji.

101.d Na podlagi pogodbe o vodenju skrbniškega ra-
čuna med tujo osebo in pooblaščeno banko, pooblaščena
banka odpre tuji osebi skrbniški račun:

– 7810 – skrbniški račun tuje osebe v tuji valuti in/ali
– 8810 – skrbniški račun tuje osebe.
Vplačila iz izplačila preko skrbniških računov se oprav-

ljajo negotovinsko.
101.e Prilive iz tujine na skrbniški račun banka knjiži z

nalogom 743.
Plačila na skrbniški račun tuje osebe v tuji valuti banka

knjiži:
– v breme računa 3810
– v dobro računa 7810
oziroma, če je priliv iz tujine prispel preko rednih raču-

nov:
– v breme računa 3100 ali 701 ali 708 ali 808
– v dobro računa 7810 in
– v dobro računa 3100
– v breme računa 3810
(posebni račun odprt v tujini pri tujih bankah, šifra os-

nove 520 – portfolio naložbe tujih oseb v lastniške vrednost-
ne papirje oziroma drugo ustrezno šifro osnove, če gre za
dolžniški vrednostni papir).

Če pogodba določa tolarski skrbniški račun tuje osebe
banka knjiži:

– v breme računa 3100 ali 708 ali 708 ali 808 šifra
osnove 520 – portfolio naložbe tujih oseb v lastniške vred-
nostne papirje oziroma drugo ustrezno šifro osnove, če gre
za dolžniški vrednostni papir

– v dobro računa 2769
– v breme računa 2769
– v dobro računa 1000 in
– v breme računa 1081
– v dobro računa 8810.

Na računu 7810 in 8810 se nahajajo denarna sredstva
iz naslova naložbe tuje osebe. Na prehodnem računu 2769
pooblaščena banka knjiži sredstva, tudi če niso izpolnjeni
pogoji za odprtje skrbniškega računa.

101.f Naložbe v vrednostne papirje
Ob nakupu vrednostnih papirjev banka z internim nalo-

gom na podlagi predloženega potrdila o sklenjenem poslu,
knjiži:

a) pri nakupu vrednostnega papirja, ki je deponiran pri
Klirinško depotni družbi, če se skrbniški račun vodi v doma-
či valuti, banka knjiži:

– v breme računa 8810
– v dobro računa 1081
– v breme računa  4811 -  kratkoročne terjatve iz

naslova lastniških vrednostnih papirjev ali
 4812 - kratkoročne terjatve iz naslova dolžniških vred-

nostnih papirjev ali
 4813 - kratkoročne terjatve iz naslova izvedenih vred-

nostnih papirjev
– v dobro računa 8811- kratkoročne obveznosti banke

do tuje osebe iz naslova naložbe v vrednostne papirje
b) če se skrbniški račun tuje osebe vodi v tuji valuti

banka z internim nalogom knjiži:
– v breme računa 3100
– v dobro računa 3810
– v breme računa 4811 ali 4812 ali 4813
– v dobro računa 8811
– v dobro računa 1000
– v breme računa 1081
– v dobro računa 1081
– v breme računa 8810
– v breme računa 7810
– v dobro računa 8810
c) Če se s pogodbo o vodenju tolarskega skrbniškega

računa tuja oseba in banka dogovorita:
– da se tuja oseba zaveže, da pridobljenih delnic v

naslednjih sedmih letih od dneva vknjižbe delnic v korist tuje
osebe ne bo odtujila, niti z njimi kako drugače razpolagala
(npr. z ustanovitvijo zastavne pravice);

– da tuja oseba banko pooblašča, da poda klirinško
depotni družbi oziroma družbi, ki vodi delniško knjigo nalog,
s katerim naloži tej družbi, da se pri delnicah vknjiži prepo-
ved razpolaganja z delnicami v korist banke za obdobje
sedmih let, šteto od vknjižbe delnic v korist tuje osebe, tako,
da tem delnicam ni mogoče spremeniti imetnika niti vknjižiti
pravic tretjih (npr. zastavne pravice) na teh delnicah, razen
če takšen prenos oziroma vknjižbo pravic tretjih pisno dovoli
banka v izjemnih primerih (npr. stečaj);

– da sme banka dovoliti prenos delnic oziroma vknjiž-
bo pravic tretjih na teh delnicah, v zvezi s katerimi je vpisana
prepoved razpolaganja, pred iztekom prepovedi samo v pri-
merih, če se delnice pod enakimi pogoji odsvojijo drugi tuji
osebi, banka nakup vrednostnih papirjev knjiži:

– v breme računa 8810,
– v dobro računa 1081, in
– v breme računa 9943; dolžniki za vrednostne papirje

– terjatev iz naslova lastniških vrednostnih papirjev,
– v dobro računa 9993; upniki za vrednostne papirje –

obveznost do tuje osebe iz naslova lastniških vrednostnih
papirjev.

Banka je dolžna uveljaviti vse pravice, ki izhajajo iz
pogodbe o vodenju skrbniškega računa.

101.g Pri prodaji vrednostnega papirja, ki je deponiran
pri Klirinško depotni družbi, banka z internim nalogom na
podlagi prejetega potrdila o prodaji, knjiži:

a) če se skrbniški račun vodi v SIT banka knjiži:
– v breme računa 8811
– v dobro računa 4811 ali 4812 ali 4813
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– v breme računa 4811 ali 4812 ali 4813 (zaslužek)
– v dobro računa 8818 (zaslužek)
– v breme računa 8818 (zaslužek)
– v dobro računa 8811 (zaslužek)
– v breme računa 1081
– v dobro računa 8810
b) če se skrbniški račun tuje osebe vodi v tuji valuti

banka knjiži:
– v breme računa 1081
– v dobro računa 8810
– v dobro računa 78810
– v breme računa 8810
– v breme računa 8810
– v dobro računa 4811 ali 4812 ali 4813
– v breme računa 1000
– v dobro računa 1081
– v dobro računa 3100
– v breme računa 3810
– v breme računa 4811 ali 4812 ali 4813 (zaslužek)
– v dobro računa 8818 (zaslužek)
– v breme računa 8810 (zaslužek)
– v dobro računa 8811 (zaslužek).
c) Pri prodaji vrednostnih papirjev, ki jih je tuja oseba

pridobila na podlagi pogodbe iz točke 101.f, podtočka c,
banka knjiži:

– v breme računa 1081,
– v dobro računa 8810
ter razknjiži izvenbilančno evidenco:
– v breme računa 9993,
– v dobro računa 9943.
101.h Repatriacijo sredstev iz skrbniškega računa, ki

se vodi v SIT, banka knjiži z nalogom 1450:
– v breme računa 8810
– v dobro računa 1081 in
– v breme računa 1000
– v dobro računa 808, 701, 708 ali 3100 (osnova

plačila 520 – oziroma drugo ustrezno šifro osnove, če gre
za dolžniški vrednostni papir).

Repatriacijo sredstev iz skrbniškega računa, ki se vodi
v tuji valuti, banka knjiži z nalogom 1450:

– v breme računa 7810
– v dobro računa 3810 (osnova plačila 520 – oziroma

drugo  ustrezno šifro osnove, če gre za dolžniški vrednostni
papir).

VIII. MEDBANČNI ODNOSI

102. Medbančni odnosi v Republiki Sloveniji se v po-
slih plačilnega prometa s tujino obračunavajo v tujih valutah
ali tolarjih, če se plačilni promet s tujino opravlja v tolarjih.

Obračun v tolarjih se opravi v minimalnem znesku ob
istočasni predložitvi predpisanih obrazcev.

103. Za obračun v tolarjih lahko banke vodijo druga
drugi tekoče račune v tuji valuti.

Tekoči računi v tuji valuti so:
– 7000 – tekoči računi pooblaščenih bank v tuji valuti
– 311 – tekoči računi v državi v tuji valuti.
104. Za obračun v devizah prek deviznega računa

banke uporabljajo obrazec 747 oziroma izpisek računa (ali
MT 950). Banka knjiži na način, predpisan v tem navodilu.

105. Banka, ki vodi tekoči račun v tuji valuti (7000)
drugi banki, je dolžna pravilne naloge izvršiti v okviru razpo-
ložljivega salda na tem računu isti ali naslednji delovni dan
od prejema naloga.

106. Banka lahko terjave na tekočem računu v tuji
valuti pri drugi banki uporabi za izvrševanje svojih nalogov,

jih proda na deviznem trgu ali jih prenese na svoj račun v
tujini.

Banke iz prvega odstavka te točke lahko pobotajo med-
sebojne terjatve in obveznosti na tekočih računih v tuji valuti
brez transferja sredstev prek računov v tujini.

107. Banke prenašajo sredstva med računi 3100 v
tujini z obrazcem 746:

– v okviru ene banke: šifra osnove 561 oziroma 161
– med dvema bankama: šifra osnove 562 oziroma 162
– med Banko Slovenije in banko: šifra osnove 555

oziroma 155.
108. Banke so dolžne dekadno usklajevati stanja terja-

tev in obveznosti na tekočih računih v tuji valuti. (311, 7000).
109. Kadar banka plačuje v tujino v valuti, v kateri nima

dovolj sredstev na računu za izvršitev svoje obveze, kupi
manjkajoča sredstva v tujini in knjiži:

– v breme računa 3100 kupljena sredstva
– v dobro računa 3100 prodana sredstva.
Konverzijo opravi z obrazcem 746 (šifra osnove 577

oziroma 177) s tem, da v glavi obrazca 746 v polju za šifro
valute navede valuto, v oziroma iz katere se opravi konver-
zija.

110. Kadar nalogodajalec zagotovi kritje za plačilo v
tujino v drugi valuti, kot pa želi izvršiti transakcijo, banka
knjiži na podlagi obrazca 1450:

– v breme tekočega računa v tuji valuti (valuta kritja)
– v dobro računa 7191 (valuta transakcije),
(marža v prihodek banke)
– v breme računa 7191 (valuta transakcije)
– v dobro računa 3100 (valuta transakcije).

C) PLAČILNI PROMET V TOLARJIH

111. Tuje osebe poslujejo v tolarjih preko računov 801
ali 808. Sredstva na teh računih prosto uporabljajo za plači-
la v državi.

112. Ob izpolnjenih pogojih za konverzijo tolarjev opravi
banka konverzijo tolarjev v konvertibilno valuto na podlagi
pisnega naloga tuje osebe in knjiži:

– v breme računa 801 808
– v dobro računa 2769
– v breme računa 2769
– v dobro računa 708
(ali 3100 v primeru transfera v tujino ali
3000 v primeru gotovinskega izplačila).
113. Banka opravi plačilo domači pravni osebi, zaseb-

niku ali fizični osebi s tolarskega računa tuje osebe na pod-
lagi pisnega naloga tuje osebe z obrazci in na način, predpi-
san za plačila iz tujine. Obveznosti za neizplačan priliv knjiži
banka na računu 2740.

 Plačilo s tolarskega računa tuje osebe sme banka
izplačati brez izjeme izključno na žiro račun domače pravne
osebe ali zasebnika, v primerih izplačila fizični osebi pa tudi
na tekoči račun ali hranilno knjižico domače fizične osebe.

114. Banka opravi plačilo domače osebe na tolarski
račun tuje osebe z obrazci in na način, predpisan za plačila
v tujino.

Č) PLAČILNI PROMET V OBRAČUNSKIH VALUTAH

115. Izplačilo s klirinškega računa sme banka opraviti
samo v okviru razpoložljivih sredstev na računu, doseženih s
plačili v tujino.

116. Ko banka prejme obvestilo tuje banke, da je bilo
izvršeno plačilo v dobro klirinškega računa v tujini, obdela
plačilo v skladu s 5.-6. točko navodil in knjiži:
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– v breme računa 3103
– v dobro računa 2765
– v bremem računa 2765
– v dobro računa 1000.
117. Kolikor na računu ni sredstev za izplačilo, banka

izplača tolarsko protivrednost šele, ko ji stanje na računu to
dovoljuje.

Kadar so vplačila v dobro računa manjša od zneskov,
ki čakajo na izplačilo, banka lahko izplača plačilo iz tujine
upravičencu plačila tudi v več delih, dokler izplačilo ni v
celoti opravljeno.

Banka mora pri izplačilih upoštevati vrstni red obvestil
tuje banke.

118. Plačila v tujino banka opravlja na način, opisan v
27.-29. točki navodil. Kadar je stanje na računu 3103 pozi-
tivno, banka knjiži:

– v breme računa 8204
– v dobro računa 3103.
Če na računu 3103 ni stanja, banka knjiži plačilo v

tujino na prehodnem računu:
– v breme računa 82054
– v dobro računa 7199.
Ko banka prejme obvestilo tuje banke o plačanem

uvozu, preknjiži plačilo uvoza (v višini do zneska plačila iz
tujine):

– v breme računa 7199
– v dobro računa 3103.
in izplača tolarsko protivrednost v skladu s tem navodi-

lom.

D) DOSTAVLJANJE POROČIL IN PODATKOV
O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO

119. Domače osebe iz 6. člena ZDP so dolžne Banki
Slovenije dostavljati podatke in poročila o stanju in prometu
na računih, navedenih v prilogi 1 na način in v rokih, predpi-
sanih s tem navodilom.

120. Poročila o stanju in prometu računov banke izde-
lajo na obrazcu št. 51 – poročilo o stanju in prometu, ki je
sestavni del tega navodila.

Banke lahko po dogovoru z Banko Slovenije dostavlja-
jo zahtevane podatke (poročila, priloge) na magnetnem me-
diju. V tem primeru jim ni potrebno skrbeti za dodaten izvod
obrazcev za potrebe statistike.

121. Če ima banka organizacijski del izven Republike
Slovenije, je dolžna v Banko Slovenije dostavljati podatke
ločeno za del banke na teritoriju Republike Slovenije in
organizacijski del izven Republike Slovenije.

122. Organizacijski deli na območju Republike Slove-
nije tistih bank, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, so
dolžni pošiljati poročila Banki Slovenije.

Organizacijski deli pošiljajo poročila za tiste račune, ki
jih vodijo.

123. Banke morajo izdelati poročila za račune iz prilo-
ge 1 glede na datume knjiženja sprememb na računih.
Enako velja tudi za vsa druga poročila, ki jih banke dostavlja-
jo Banki Slovenije.

Stanje na računu je praviloma pozitivno in se izraču-
nava:

aktivni računi:
začetno stanje + promet v breme – promet v dobro

= končno stanje
pasivni računi:
začetno stanje – promet v breme + promet v dobro

= končno stanje.
124. Poročila o prometu in stanju morajo banke do-

stavljati Banki Slovenije v roku 10 dni po preteku dekade, s
tem, da morajo biti knjižene vse spremembe na računih v tej
dekadi.

125. Stanja poročil, ki jih morajo banke dostavljati
Banki Slovenije za zadnji dan v mesecu, se morajo ujemati s
podatki KNJ-BIFO.

E) OBRAZCI IN NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

126. S tem navodilom sta predpisani vsebina in oblika
obrazcev. Število izvodov obrazcev ni predpisano, saj je
odvisno od tehnologije dela v bankah in pri komitentih ban-
ke. Kadar je to mogoče in se tako dogovorita banka in
komitent ali dve banki med seboj, lahko komuniciranje pote-
ka tudi preko drugih ustreznih medijev s tem, da mora vsebi-
na sporočila ustrezati predpisani vsebini obrazca in da je s
tehnologijo zagotovljeno izvajanje določil predpisov, ki ure-
jajo vodenje knjigovodstva.

Prav tako ni predpisana specifikacija obrazcev, ki se
lahko uporabljajo (po dogovoru med banko in komitentom)
na poljubnem mediju s tem, da mora vsebina specifikacije
utrezati standardni vsebini obrazca.

V navodilih za izpolnjevanje obrazcev je označeno, ka-
tere podatke mora obveznik obvezno vpisati v obrazec in
katere ne.

Banka je dolžna ob prejemu obrazca preveriti, ali je
obrazec pravilno izpolnjen in ali so vpisane pravilne šifre.

127. Upoštevajo se navodila za izpolnjevanje obrazcev
in obrazci, ki so bili objavljeni v navodilu o načinu opravljanja
plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 32/94).

128. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije razen šifranta plačil iz
tujine in plačil v tujino, kjer spremenjene šifre začnejo veljati
1. 6. 1998.

Ljubljana, dne 14. maja 1998.

Banka Slovenije
Guverner

dr. France Arhar l. r.
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PRILOGA 1: Način poročanja statističnih podatkov plačilnega prometa s tujino

D O K U M E N T A C I J A
Račun Dinamika Poročilo Promet Promet Mesečno
iz kontnega poročanja po v v poročilo
okvira valutah breme dobro po

državah

1740 dekadno ü ü ü

2749# dekadno ü

3000 dekadno ü ü ü

3001 dekadno ü

3002 dekadno ü

3003 dekadno ü

3020 dekadno ü ü ü

3021 dekadno ü

310* dnevno ü ü ü ü

311# dekadno ü

315* mesečno ü ü

331* mesečno ü ü

332* dekadno ü ü

337* mesečno ü ü

338* mesečno ü ü

351* mesečno ü ü

352* mesečno ü ü

354* mesečno ü ü

357* mesečno ü ü

358* mesečno ü ü

362* mesečno ü ü

363* mesečno ü ü

364 dnevno ü ü ü ü

367* mesečno ü ü

369 mesečno ü ü

7000# dekadno ü

701* dekadno ü ü ü ü

708* dekadno ü ü ü ü

748* mesečno ü ü

756* mesečno ü ü

757 mesečno ü ü

758 mesečno ü ü

759 mesečno ü ü

768* mesečno ü ü

777 mesečno ü ü

779* mesečno ü ü

801* dekadno ü ü ü ü

808* dekadno ü ü ü ü

878* mesečno ü ü

* poroča se za vse račune, ki so navedeni v kontnem okviru (po posameznih računih), razen pri računih 362*, 363*, 367* in 756*, kjer se
poroča samo za tiste račune, ki se nanašajo na tujino; za račune popravkov vrednosti dvomljivih in spornih terjatev se ne poroča

# poroča se samo za transakcije v povezavi prilivna/izplačilna banka

Poročilo po valutah vključuje podatke o stanju in prometu na računih po zahtevani dinamiki, ločeno za vsako valuto, za
katero banka izkazuje stanje na računu ali je na računu imela promet.

Tudi dnevna poročila se pošilja v Banko Slovenije dekadno.
Poročilo po državah vključuje le stanje na zadnji dan v mesecu, preračunano v SIT.
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PRILOGA 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov

ŠIFRANT PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO

I. TRANSAKCIJE MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI

TEKOČI RAČUN – BLAGO
Opis Plačila Plačila

iz tujine v tujino

– Plačila izvoza in uvoza blaga: vsa plačila izvoza in uvoza blaga, po opravljenem izvozu in
uvozu blaga, ki so izvršena v obdobju krajšem od enega leta. Vključno s plačili blaga manjših
vrednosti (do 1 milijon tolarjev), čeprav je bil rok plačila naknadno podaljšan nad eno leto
in s plačili blaga prodanega v pristaniščih in letališčih prevoznikom, če je bila pri izvozu oziroma
uvozu izpolnjena carinska deklaracija. Plačila kupljenega in prodanega blaga v okviru poslov
posredovanja blaga so vključeni v postavki Druge poslovne storitve. 112 112
– Predplačila (avansi) pri izvozu in uvozu blaga, ne glede na rok: plačila blaga, ki so opravljena pred
samim izvozom oziroma uvozom blaga (carinjenjem blaga). 506 106
– Plačila izvoza oziroma uvoza blaga brez carinske deklaracije: izvoz oziroma uvoz knjig, strokovne
literature, prodaja blaga tujcem,... Vključno s plačili blaga, prodanega v pristaniščih in letališčih
prevoznikom, če pri izvozu oziroma uvozu ni bila izpolnjena carinska deklaracija in to neglede na to
ali je bilo plačilo izvršeno pred ali po dobavi blaga. 147 147
– Odpisi razlik k fakturni vrednosti blaga. 650 650
– Pripisi razlik k fakturni vrednosti blaga. 651 651
– Prejeta kritja za loro (izvozne) akreditive. 514 –

TEKOČI RAČUN – OPLEMENITENJE IN POPRAVILA

– Plačila storitev oplemenitenja blaga: storitve industrijske dodelave in predelave blaga. 315 315
– Plačilo storitev popravil: vse storitve popravil in servisiranja, razen popravil, ki jih izvajajo
gradbena in montažna podjetja, glej Investicijska dela, gradnja in montaža; popravil računalniške
opreme, glej Računalniške in informacijske storitve in vzdrževanja naprav in opreme na letališčih
in v pristaniščih, glej Zračni promet–ostalo in Pomorski promet–ostalo. 314 314

TEKOČI RAČUN – STORITVE
TRANSPORT

Pomorski promet

– Prevoz potnikov. 202 202
– Prevoz blaga. 201 201
– Ostalo. 208 208

Zračni promet

– Prevoz potnikov. 242 242
– Prevoz blaga. 241 241
– Ostalo. 248 248

Cestni promet

– Prevoz potnikov. 252 252
– Prevoz blaga. 251 251
– Ostalo. 258 258

Železniški promet

– Prevoz potnikov. 222 222
– Prevoz blaga. 221 221
– Ostalo. 228 228

Prevoz potnikov: prevoz nerezidentov v mednarodnem prometu z domačimi transportnimi sredstvi, prevoz rezidentov s tujimi
prevoznimi sredstvi, prevoz potnikov doma s tujimi prevoznimi sredstvi, vključno z ostalimi stroški, ki nastanejo pri prevozu
potnikov npr. stroški presežne prtljage, hrana in napitki na prevoznih sredstvih,... V to postavko pa ne sodi prevoz
nerezidentov z domačimi prevoznimi sredstvi znotraj države, glej Potovanja.
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Prevoz blaga: prevoz blaga in storitve natovarjanja na prevozno sredstvo ter raztovarjanja, če je v pogodbi med lastnikom
blaga in prevoznikom dogovorjeno, da slednji opravi to storitev.

Ostalo: vse vrste storitev v pristaniščih, na letališčih in drugih terminalnih linijah. Med takšne storitve spadajo: kargo,
natovarjanje, raztovarjanje, shranjevanje, skladiščenje, pakiranje, vzdrževanje in čiščenje transportne opreme, vleka in
reševanje vozil, prav tako pa so vključene provizije in marže agentov za opravljene storitve prevoza blaga in potnikov. V to
postavko ne sodijo: storitve najema vozil s posadko, glej Najem vozil s posadko; eksploatacijski stroški transporterjev, glej
Druge storitve povezane s transportom; drugo skladiščenje blaga, glej Druge poslovno tehnične storitve.

Ostalo

– Transport nafte in plina po cevovodu. 213 213
– Špediterske storitve. 270 270
– Najem vozil s posadko: vključen najem vozila s posadko za določeno obdobje. Izključene
so storitve finančnega zakupa vozil, glej Finančni račun–Ostale naložbe. 218 218
– Druge storitve povezane s transportom: eksploatacijski stroški, cestnine, tranzitne takse,
takse preletov. 219 219

POTOVANJA

– Odkup oziroma prodaja tuje gotovine in čekov od tujcev oziroma tujcem. Odkup oziroma
prodaja tuje gotovine in čekov od domačih oseb, glej Transakcije med rezidenti in nevtralne
transakcije. 701 701
– Prodaja oziroma nakup domače valute v tujini. 709 809
– Plačilo kritja za dvignjeno gotovino občanov v tujini. – 695
– Plačilo v tujino za prodane čeke tujih izdajateljev. – 341
– Storitve turističnih agencij (nakazila v korist turističnih agencij, vključno s predplačili), storitve
hotelov, drugih nastanitvenih objektov in restavracij, gostišč. 702 895
– Igralnice: odkup tuje gotovine in čekov od iger na srečo oziroma prodaja tuje gotovine za
potrebe igralnic. 713 713
– Drugo: prodaja blaga in drugih storitev turistom, lovska in ribiška dovoljenja, prodani boni
za cestnino za vozila tujih registracij in bencinski boni. 710 702
– Službena potovanja v tujino: stroški celotnih službenih potovanj, razen eksploatacijskih
stroškov, ki se prištevajo med transportne stroške. – 340
– Zdravstvene storitve turistom, zdravilišča, stroški zdravniške oskrbe. 401 804
– Celotni stroški šolanja, vključno štipendije in šolnine, stroški specializacije. 812 812

KOMUNIKACIJSKE STORITVE

– Telekomunikacije, prenos zvoka, prenos informacij po telefonu ali teleksu, telegrami,
kabelski ali satelitski prenos, vključno s prispevki za gledanje satelitskih programov, zakup
satelitov, elektronska pošta,... 245 245
– Storitve za podporo teh dejavnosti: poštne storitve, dostava pošiljk, kurirske storitve,... 249 249

INVESTICIJSKA DELA, GRADNJA IN MONTAŽA

– Storitve gradnje in montaže, vključno z uvoženo opremo in blagom za delo na projektih,
če so dela krajša od enega leta. 317 317
– Predplačila (avansi) na osnovi investicijski del, če imajo investicijska dela dolgoročnejši značaj:
predplačila oziroma prilivi po začasnih situacijah in obračunih. Značaj dolgoročnejših investicijskih
del imajo podjetja, ki morajo voditi ločeno računovodstvo za poslovno enoto ali plačevati davke
v državi, kjer opravljajo investicijsko dejavnost. Izplačila dobička od opravljenih investicijskih del,
glej Dohodki od kapitala. 421 –
– Vsa plačila v tujino na osnovi izvajanje investicijskih del, ki imajo dolgoročnejši značaj
(glej opredelitev zgoraj). – 421
– Izvajanje investicijskih del v državi, ki jih izvajajo tujci: vsa plačila, vključno z avansi. 475 475

Opis Plačila Plačila
iz tujine v tujino
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ZAVAROVANJE

– Zavarovanja – premije 259 259
– Zavarovanja – odškodnine (sklenitelj zavarovanja pri tuji zavarovalnici in upravičenec je rezident
oziroma sklenitelj zavarovanja pri domači zavarovalnici in upravičenec je nerezident) 260 260
– Zavarovanja – odškodnine (sklenitelj zavarovanja pri tuji zavarovalnici je nerezident in
upravičenec je rezident oziroma sklenitelj zavarovanja pri domači zavarovalnici je rezident in
upravičenec je nerezident) 261 261
– Provizije zavarovalnic 264 264
– Provizije pozavarovalnic 267 267
– Pozavarovanja – premije 268 268
– Pozavarovanja – odškodnine 269 269

FINANČNE STORITVE

– Provizija in stroški bančnega, denarnega posredovanja ter drugega kreditnega posredovanja,
vključno s stroški garancij. 400 400
– Provizije za drugo finančno posredištvo: udeležba pri izdajanju vrednostnih papirjev in izvajanje
storitev pri takšnih izdajah (underwriting), posredovanje pri nakupu oziroma prodaji vrednostnih
papirjev, vodenje in upravljanje vrednostnih papirjev (dejavnost investicijskih družb in
borznoposredništvo), storitve borz vrednostnih papirjev in blagovnih borz ter druge pomožne
dejavnosti povezane s finančnim posredništvom (svetovalne storitve, storitve klirinških depotnih hiš). 403 403

RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE STORITVE

– Računalniške in informacijske storitve: obdelovanje podatkov, dejavnosti povezane
s podatkovnimi bazami, izdelava računalniških programov, svetovanja s področja računalništva,
popravila računalniške opreme; 302 302

PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE

– Licence, patenti, blagovne znamke in druge avtorske pravice: plačilo licenčnin in drugih
pristojbin za uporabo pravic industrijske lastnine. Nakupi in prodaje patentov in licenc, glej Prodaja,
nakup neproizvedenih, nefinančnih imetij. 301 301
– Franchising. 410 410

DRUGE POSLOVNE STORITVE

Posredovanje in druge storitve povezane s trgovino

– Posli posredovanja: vsa plačila v okviru poslov posredovanja. Posredovanje je opredeljeno kot
nakup blaga, ki ga domači posrednik kupi od tujca in ga ponovno proda tujcu. 516 116
– Zastopniška in posredniška provizija in drugi stroški. 310 310

Operativni zakup

– Zakup opreme obsega vse vrste zakupa opreme (stroji, računalniki in druga oprema), brez storitev
finančnega zakupa, glej Finančni račun–Ostale naložbe. 489 489
– Najem transportnih sredstev brez posadke: najem ladij brez posadke, najem letal brez posadke,
najem ostalih vozil brez posadke,... 490 490
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Druge poslovne, profesionalne, tehnične storitve:

– Raziskovanje in razvoj: bazične in uporabne raziskave, laboratorijske in druge storitve, projekti in
elaborati, kotizacije za strokovna srečanja. 303 303
– Pravno svetovanje, računovodsko svetovanje, revizija in davčno svetovanje. 304 304
– Podjetniško in poslovno svetovanje, kotizacije za poslovna srečanja. 305 305
– Propaganda in raziskave trgov: oglašanje v medijih, sejemske razstave, predstavitev proizvodov v
tujini, raziskave trga,... 300 300
– Arhitekturne, inženirske in druge podobne tehnične storitve. 316 316
– Storitve v zvezi s kmetijstvom, rudarstvom in predelovalno industrijo, vključno s storitvami predelave
odpadkov. 306 306
– Skladiščenje, brez skladiščenja na železniških postajah, na letališčih in pristaniščih glej Transport. 319 319
– Kontrola kvalitete in kvantitete pri prevzemu blaga, tehnično testiranje blaga, analize in izdajanje
certifikatov. 280 280
– Plačilo najemnin za poslovne prostore 320 320
– Druge storitve: npr. storitve varovanja in poizvedovalne dejavnosti, prevajanje in interpretacija,
fotografske storitve, storitve čiščenja, komunalne storitve. 307 307

OSEBNE, KULTURNE IN REKREATIVNE STORITVE

– Avdiovizualne storitve: provizije, povezane s filmsko in video dejavnostjo, radijsko in televizijsko
dejavnostjo ter licenčnine za distribucijske pravice in honorarji. 409 409
– Kulturne storitve: storitve muzejev, knjižnic, orkestrov, druge kulturne dejavnosti in kotizacije,
članarine kulturnim organizacijam. 765 765
– Šport ter rekreacija: kotizacije, članarine, štartnine. 760 760
– Plačila honorarjev zdravnikov, lektorjev, učiteljev za opravljene storitve. 810 780

VLADNE STORITVE

– Prihodki domačih ambasad in konzulatov. 721 –

TEKOČI RAČUN – DOHODKI

DOHODKI OD DELA

– Plače in vsa nadomestila zaposlenim sezonskim delavcem za opravljena dela, krajša od
6 mesecev, plače oziroma drugi prejemki dnevnih migrantov na delo v tujino oziroma iz tujine
ter plače in vsa nadomestila zaposlenim rezidentom v tujih diplomatskih predstavništvih in
mednarodnih organizacijah oziroma osebni dohodki nerezidentov zaposlenih v naših diplomatskih
predstavništvih v tujini. 600 600

DOHODKI OD KAPITALA

Dohodki od naložb v lastniške vrednostne papirje oziroma deleže v kapitalu družb

– Dividende in drugi izplačani dobički od udeležbe kapitala oziroma transfer dobička. 578 160
– Izvajanja investicijskih del – dobiček. 420 –

Nakupi in prodaje lastniških vrednostnih papirjev oziroma deležev v kapitalu družb,
glej Finančni račun–Naložbe v lastniške vrednostne papirje oziroma deleže v kapitalu družb.

Obresti: dohodki od naložb v dolžniške vrednostne papirje

– Izplačilo obresti od naložb v obveznice in zadolžnice. 430 430
– Izplačilo obresti od naložb v instrumente denarnega trga. 431 431

Opis Plačila Plačila
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Nakupi in prodaje dolžniških vrednostnih papirjev, glej Finančni račun–Naložbe v dolžniške
vrednostne papirje.

Dohodki od naložb v druge oblike kapitala

– Dohodek od naložb v nepremičnine (najemnine, dohodki od gozdov) 444 444
– Obresti za dolgoročne kredite in posojila, vključno z obrestmi iz finančnega zakupa. 510 110
– Obresti za kratkoročne kredite. 511 111
– Obresti za vpogledne in vezane vloge. 512 512
– Drugi stroški iz naslova danih kreditov tujini oziroma za kredite najete v tujini. 528 128
– Plačila zamudnih obresti 529 129

Črpanja oziroma odplačila kreditov danih tujini oziroma kreditov najetih v tujini (glavnice),
glej Kapitalski račun–Ostale naložbe.

TEKOČI RAČUN – TEKOČI TRANSFERI

– Pomoči in darila domačemu uradnemu sektorju oziroma domačega uradnega sektorja. 802 801
– Rente, pokojnine, invalidnine in drugi socialni prejemki. 800 800
– Zapuščine, preživnine in druga darila ter pomoči ostalim sektorjem oziroma ostalih sektorjev. 767 767
– Sodni depoziti, varščine, kazni, takse, izdani vizumi. 892 892
– Ostali uradni transferi (prejeti davki, nagrade, redni transferi državnih institucij mednarodnim
organizacijam in obratno, plačilo tuje tehnične pomoči in drugi transferi). 803 803
– Ostali zasebni transferi (davki, nagrade in drugo). 769 769
– Nakazila zdomcev: vsa nakazila zdomcev (nerezidentov) v korist drugih fizičnih oseb v državi.
Če nerezident nakazuje sredstva na svoj račun pri banki, je to povečanje bančne vloge nerezidenta,
če pa nakazuje sredstva v tujino je to zmanjšanje bančne vloge nerezidenta, glej Finančni račun–
Tuja gotovina in vloge. 766 766

Kadar je v Sloveniji prejemnik ali dajalec transfera uradni sektor oziroma slovenska državna institucija govorimo o transferu
uradnega sektorja.

KAPITALSKI IN FINANČNI RAČUN

KAPITALSKI RAČUN – KAPITALSKI TRANSFERI

URADNI TRANSFERI

– Kapitalski transferi uradnega sektorja: kapitalski transferi uradnega sektorja nerezidentom in
transferi v obratni smeri oziroma denarni transferi, ki povečujejo fiksni kapital v državi: npr. denarne
subvencije za investicijske projekte in medvladne odškodnine plačane na ravni vlad. 900 900

TRANSFERI OSTALIH SEKTORJEV

– Transferi migrantov in drugi neuradni kapitalski transferi: prenosi sredstev povezani z migracijo
posameznika iz enega gospodarstva v drugo. 768 768
– Prenosi med računi rezidentov in nerezidentov zaradi spremembe statusa. 640 640

KAPITALSKI RAČUN–PRODAJA OZIROMA NAKUP NEPROIZVEDENIH, NEFINANČNIH IMETIJ

– Prodaja oziroma nakup patentov, licenc in drugih nematerialnih imetij. 770 770
– Prodaja nepremičnin tujim diplomatskim predstavništvom oziroma nakup nepremičnin od tujih
diplomatskih predstavništev; prodaja nepremičnin drugim nerezidentom oziroma nakup tujih
nepremičnin od drugih nerezidentov, glej postavko Finančni račun–Neposredne naložbe. 771 771

Opis Plačila Plačila
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FINANČNI RAČUN – NALOŽBE V LASTNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE OZIROMA DELEŽE V KAPITALU DRUŽB

– Portfolio naložbe tujih oseb v lastniške vrednostne papirje 520 520
– Vlaganje tujega kapitala v domača podjetja in banke, naložbe v delnice domačih podjetij in bank
ter druge oblike povečanja deležev tujcev v kapitalu družb oziroma vračilo udeležbe tujega kapitala,
zmanjšanje deležev tujcev v kapitalu družb (direktne naložbe). 557 157
– Zmanjšanje deležev v kapitalu družb v tujini oziroma udeležba domačega kapitala v tujih bankah
in podjetjih, vse naložbe v delnice tujih podjetij in bank ter druge oblike povečanja deležev v kapitalu
družb v tujini. 579 179
– Prodaja oziroma nakup nepremičnin, razen prodaje oziroma nakupa nepremičnin tujim diplomatskim
predstavništvom glej Prodaja, nakup neproizvedenih, nefinančnih imetij. 558 158
– Vplačilo tujega kapitala, ki ne povečuje osnovnega kapitala. 560 –

Dividende in drugi izplačani dobički od udeležbe kapitala, glej Tekoči račun–Dohodki od kapitala.

FINANČNI RAČUN – NALOŽBE V DOLŽNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE

– Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev (glavnica): obveznice, zadolžnice. 540 540
– Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev domačih izdajateljev (glavnica): obveznice,
zadolžnice. 541 541
– Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev (glavnica): instrumenti
denarnega trga (npr. blagajniški zapisi, potrdila o depozitu). 542 542
– Prodaja in nakup dolžniških vrednostnih papirjev domačih izdajateljev (glavnica): instrumenti
denarnega trga (npr. blagajniški zapisi, potrdila o depozitu). 543 543

Obresti od naložb v dolžniške vrednostne papirje, glej Tekoči račun–Dohodki od kapitala.

FINANČNI RAČUN – OSTALE NALOŽBE – KREDITI IN FINANČNI ZAKUP (GLAVNICA)

– Črpanja oziroma odplačila dolgoročnih kreditov in posojil najetih v tujini (nad eno leto). 521 121
– Črpanja oziroma odplačila kratkoročnih posojil najetih v tujini: kratkoročna finančna posojila
najeta v tujini. Plačila blaga in storitev z odloženim rokom, krajšim od enega leta, se šifrira z
ustrezno šifro plačila blaga oziroma storitev. 522 123
– Odplačila oziroma črpanja dolgoročnih kreditov in posojil danih tujini (nad eno leto). 517 166
– Odplačila oziroma črpanja kratkoročnih posojil danih tujini: kratkoročna finančna posojila
dana tujini. Nakup in prodaja blaga in storitev z odloženim rokom plačila krajšim od enega leta
se šifrira z ustrezno šifro plačila blaga oziroma storitev. 523 167
– Odplačila glavnice iz naslova finančnega zakupa. Obresti iz finančnega zakupa, glej Drugi
dohodki od kapitala. – 168

Plačila obresti na kredite najete v tujini oziroma kredite dane tujini, glej Tekoči račun–Dohodki od kapitala.

FINANČNI RAČUN – TUJA GOTOVINA IN VLOGE

– Polaganje tuje gotovine in čekov na devizne hranilne vloge tujcev oziroma dvignjena tuja
gotovina in izdani čeki z deviznih računov in deviznih hranilnih vlog tujcev (račun 708). 898 898
– Povečanje oziroma zmanjšanje vlog tujih bank in drugih finančnih organizacij (račun 701, 801)* 501/101 101/501
– Povečanje oziroma zmanjšanje vlog nerezidentov (razen tujih bank in drugih tujih finančnih
organizacij), (računa 708, 808)* 502/102 102/502
– Povečanje oziroma zmanjšanje vezanih vlog nerezidentov (tujih bank in drugih nerezidentov)* 504/104 104/504
– Zmanjšanje oziroma povečanje vezanih vlog pri tujih bankah. 505 105
– Izplačilo v domači valuti: v breme računov 801, 808;
– vplačilo v domači valuti v dobro računov 801, 808 890 890

Obresti na vloge v tujini oziroma obresti na prejete vloge iz tujine, glej Tekoči račun–Dohodki od kapitala.

* šifre osnov 501/101, 502/102, 504/104 se lahko pojavijo v breme in v dobro računov.

Opis Plačila Plačila
iz tujine v tujino



Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 30. 5. 1998 / Stran 3047

FINANČNI RAČUN – OSTALA IMETJA IN OBVEZNOSTI

– Zmanjšanje oziroma povečanje domačega kapitala v mednarodnih finančnih organizacijah. 580 180
– Vnovčena loro garancija za posle med rezidenti; poplačilo vnovčene loro garancije za posle
med rezidenti. 525 125
– Prejeto plačilo terjatev po vnovčeni garanciji oziroma vnovčena garancija pri domači banki za
kredite nerezidentov, najete v tujini. 527 127
– Prejeta plačila za prodani delež kapitala v drugem domačem podjetju oziroma plačilo
nerezidentu za prodani delež v drugem domačem podjetju 666 666
– Pokrivanje izgube v podjetju oziroma pokrivanje izgube lastnega podjetja v tujini. 622 622
– Plačilo iz stečajne mase ali po sodni izvršbi, vključno z vnovčitvijo akceptnih nalogov. 670 670
– Prejeta kritja za dvignjeno tujo gotovino s hranilnih knjižic nerezidentov pri domačih bankah
oziroma dvignjena tuja gotovina s hranilnih knjižic tujih bank. 508 108
– Prejeta kritja za čeke oziroma čeki, poslani na vnovčenje v tujino in uporaba kritja za loro čeke. 515 115
– Prejeto plačilo, ki bo usmerjeno na banko v drugi državi oziroma storno priliva za upravičenca
iz druge države. 690 690

II. TRANSAKCIJE MED REZIDENTI IN NEVTRALNE TRANSAKCIJE

– Odkup oziroma prodaja tuje gotovine in čekov od domačih oseb. 796 700
– Polog oziroma dvig tuje gotovine in čeki na devizne račune občanov. 797 897
– Prodaja tujega blaga tujcem v državi: plačilo v tujino za prodano tuje blago (konsignacija in
prostocarinska prodajalna). – 711
– Pologi tuje gotovine in čekov na račune po 26. členu ZDP. 712 –
– Prenos z računov v tujini na račune v državi: prenosi sredstev z računov nebank v tujini v državo
oziroma dotacije deviznih računov v tujini: prenosi z računov bank na devizne račune nebank v tujini. 530 130
– Plačilo za izravnavo stanja na kontokorentnem računu: poravnava salda na računu dolgoročne
proizvodne kooperacije, kreditne kartice,... 532 132
– Prodaja in nakup tuje gotovine v tujini: prenos tuje gotovine na račun v tujini (v breme računa 3100,
v dobro računa 300), dotacija računa 300 s tujo gotovino, kupljeno v tujini (v breme računa 300,
v dobro računa 3100). 552 152
– Prenos deviz preko računa v tujini med Banko Slovenije in pooblaščenimi bankami. PRIPOMBA:
pri dotaciji računa 3100 BS banka uporablja šifro 155, a BS 555; pri dotaciji računa 3100 banke
pa banka uporabi šifro 555, a BS 155. 555 155
– Prenos z računa 3100 na drugi račun 3100 v okviru ene banke: pri uporabi šifre 561 mora
obvezno obstajati tudi odliv s šifro 161 in istimi podatki oziroma pri uporabi šifre 161 mora obvezno
obstajati tudi priliv s šifro 561 in istimi podatki. 561 161
– Prenos z računa 3100 ene banke na račun 3100 druge banke: banka, ki prejema sredstva
uporabi šifro 562, banka, katera prenaša sredstva, pa šifro 162. PRIPOMBA: če je ena izmed bank
BS, uporaba te šifre ni dovoljena, temveč 155 – 555. 562 162
– Prenos v državi na osnovi prenosa tuje gotovine: prenos tuje gotovine med bankami preko zbirnih
centrov (uporaba šifre je dovoljena le na račun 300). PRIPOMBA: banka, ki prenaša sredstva,
uporabi šifro 163, banka, ki sredstva prejema, pa 563. 563 163
– Prenosi med istovrstnimi računi * 565/165 165/565
– Blagajniški zapisi Banke Slovenije v devizah: priliv na osnovi zapadlega blagajniškega
zapisa (glavnica in/ali obresti) oziroma vpis blagajniških zapisov Banke Slovenije. 570 170
– Kupoprodaja deviz: prodaja ene valute in nakup druge. 577 177
– Računsko neskladje (odprte postavke) ter napačne knjižbe. 599 199
– Vračilo ukradene gotovine oziroma ropi in tatvine gotovine. 198 198

* šifri osnov 565/165 se lahko pojavita v breme in v dobro računov.
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ŠIFRE INSTRUMENTOV PLAČIL

Šifra Naziv

1 nakazila, kreditna pisma in čeki
2 storno nakazil, kreditnih pisem in čekov
3 pokritje akreditiva
4 storno pokritja akreditiva
5 črpanje akreditiva
6 storno črpanja akreditiva
7 efektiva
8 storno efektive

ŠIFRE UPRAVIČENCEV / NALOGODAJALCEV (MATIČNE
ŠTEVILKE)

Matična številka Naziv

5980003 domača fizična oseba – občan
5888888 domača oseba – kmet
6000053 domača oseba – zaposlena v svobodnem

poklicu
0000xxx tuja fizična oseba: znaki xxx se nadomestijo s

šifro domicilne države tujca

Za pravne osebe in samostojne podjetnike je potrebno
uporabljati matične številke iz poslovnega registra, ki ga vodi
Statistični urad Republike Slovenije.

ŠIFRANT VALUT

Numerična šifra Alfa šifra Naziv valute

036 AUD avstralski dolar
040 ATS avstrijski šiling
056 BEF belgijski frank
124 CAD kanadski dolar
191 HRK hrvaška kuna
208 DKK danska krona
246 FIM finska marka
250 FRF francoski frank
280 DEM nemška marka
300 GRD grška drahma
372 IEP irski funt
380 ITL italijanska lira
392 JPN japoski jen
414 KWD kuvajtski dinar
528 NLG nizozemski gulden
578 NOK norveška krona
620 PTE portugalski eskudo
705 SIT slovenski tolar
724 ESP španska pezeta
752 SEK švedska krona
756 CHF švicarski frank
807 MKD denar
826 GBP angleški funt
840 USD ameriški dolar
891 YUM jugoslovanski dinar
954 XEU E.C.U.
955 XBA EURCO
960 XDR specialna pravica črpanja (IMF)
984 XAT šiling – MOP in sejmi
985 XIT lira – MOP insejmi
988 XDM obračunska marka Makedonija

ŠIFRANT DRŽAV

Naziv Šifra

AFGANISTAN 004
ALŽIRIJA 012
ALBANIJA 008
AMERIŠKA SAMOA 016
ANDORA 020
ANGOLA 024
ANGVILA 660
ANTARKTIKA 010
ANTIGVA IN BARBUDA 028
ARGENTINA 032
ARMENIJA 051
ARUBA 533
AVSTRALIJA 036
AVSTRIJA 040
AZERBAJDŽAN 031
BAHAMI 044
BAHRAJN 048
BANGLADEŠ 050
BARBADOS 052
BELGIJA 056
BELIZE 084
BELORUSIJA 112
BENIN 204
BERMUDI 060
BOŽIČNI OTOK 162
BOCVANA 072
BOLGARIJA 100
BOLIVIJA 068
BOSNA IN HERCEGOVINA 070
BOUVETOV OTOK 074
BRAZILIJA 076
BRITANSKO OZEMLJE INDIJSKEGA OCEANA 086
BRUNEJ, DRŽAVA 096
BURKINA FASO 854
BURUNDI 108
BUTAN 064
CENTRALNOAFRIŠKA REPUBLIKA 140
CIPER 196
COOKOVI OTOKI 184
ČAD 148
ČEŠKA REPUBLIKA 203
ČILE 152
DŽIBUTI 262
DANSKA 208
DEVIŠKI OTOKI (BRITANSKI) 092
DEVIŠKI OTOKI (ZDA) 850
DOMINIKA 212
DOMINIKANSKA REPUBLIKA 214
EGIPT 818
EKVADOR 218
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Naziv Šifra

EKVATORIALNA GVINEJA 226
ERITREJA 232
ESTONIJA 233
ETIOPIJA 231
FALKLANDSKI OTOKI (MALVINI) 238
FERSKI OTOKI 234
FIDŽI 242
FILIPINI 608
FINSKA 246
FRANCIJA 250
FRANCOSKA GVAJANA 254
FRANCOSKA POLINEZIJA 258
FRANCOSKO JUŽNO OZEMLJE 260
GABON 266
GAMBIJA 270
GANA 288
GIBRALTAR 292
GRČIJA 300
GRENADA 308
GRENLANDIJA 304
GRUZIJA 268
GUADELOUPE 312
GUAM 316
GVAJANA 328
GVATEMALA 320
GVINEJA 324
GVINEJA BISSAU 624
HAITI 332
HEARDOV OTOK IN MCDONALDOVI OTOKI 334
HONDURAS 340
HONGKONG 344
HRVAŠKA 191
INDIJA 356
INDONEZIJA 360
IRAK 368
IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA) 364
IRSKA 372
ISLANDIJA 352
ITALIJA 380
IZRAEL 376
JAMAJKA 388
JAPONSKA 392
JEMEN 887
JORDANIJA 400
JUŽNA AFRIKA 710
JUŽNA GEORGIJA IN OTOKI JUŽNI SANDWICH 239
JUGOSLAVIJA 891
KAJMANSKI OTOKI 136
KAMBODŽA 116
KAMERUN 120
KANADA 124

Naziv Šifra

KATAR 634
KAZAHSTAN 398
KENIJA 404
KIRGIZISTAN 417
KIRIBATI 296
KITAJSKA 156
KOKOSOVI (KEELING) OTOKI 166
KOLUMBIJA 170
KOMORI 174
KONGO 178
KOREJA (DEMOKRATIČNA LJUDSKA REPUBLIKA) 408
KOREJA, REPUBLIKA 410
KOSTARIKA 188
KUBA 192
KUVAJT 414
LAOŠKA LJUDSKA DEMOKRATIČNA REPUBLIKA 418
LATVIJA 428
LESOTO 426
LIBANON 422
LIBERIJA 430
LIBIJSKA ARABSKA DŽAMAHIRIJA 434
LIHTENŠTAJN 438
LITVA 440
LUKSEMBURG 442
MACAU 446
MADŽARSKA 348
MADAGASKAR 450
MAKEDONIJA, NEKDANJA JUGOSLOVANSKA
REPUBLIKA 807
MALAVI 454
MALDIVI 462
MALEZIJA 458
MALI 466
MALTA 470
MAROKO 504
MARSHALLOVI OTOKI 584
MARTINIK 474
MAURITIUS 480
MAVRETANIJA 478
MAYOTTE 175
MEHIKA 484
MIKRONEZIJA (FEDERATIVNE DRŽAVE) 583
MJANMAR 104
MOLDAVIJA, REPUBLIKA 498
MONAKO 492
MONGOLIJA 496
MONTSERRAT 500
MOZAMBIK 508
NAMIBIJA 516
NAURU 520
NEMČIJA 276
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Naziv Šifra

NEPAL 524
NIGER 562
NIGERIJA 566
NIKARAGVA 558
NIUE 570
NIZOZEMSKA 528
NIZOZEMSKI ANTILI 530
NORFOLŠKI OTOK 574
NORVEŠKA 578
NOVA KALEDONIJA 540
NOVA ZELANDIJA 554
OMAN 512
OTOKI TURKS IN CAICOS 796
OTOKI WALLIS IN FUTUNA 876
PAKISTAN 586
PALAU 585
PANAMA 591
PAPUA NOVA GVINEJA 598
PARAGVAJ 600
PERU 604
PITCAIRN 612
POLJSKA 616
PORTORIKO 630
PORTUGALSKA 620
REUNION 638
ROMUNIJA 642
RUANDA 646
RUSKA FEDERACIJA 643
SAINT HELENA 654
SAINT KITTS IN NEVIS 659
SAINT LUCIA 662
SAINT PIERRE IN MIQUELON 666
SAINT VINCENT IN GRENADINE 670
SALOMONOVI OTOKI 090
SALVADOR 222
SAMOA 882
SAN MARINO 674
SAO TOME IN PRINCIPE 678
SAUDOVA ARABIJA 682
SEJŠELI 690
SENEGAL 686
SEVERNI MARIANSKI OTOKI 580
SIERRA LEONE 694
SINGAPUR 702

Naziv Šifra

SIRSKA ARABSKA REPUBLIKA 760
SLONOKOŠČENA OBALA 384
SLOVAŠKA 703
SLOVENIJA 705
SOMALIJA 706
STRANSKI ZUNANJI OTOKI ZDRUŽENIH DRŽAV 581
SUDAN 736
SURINAM 740
SVALBARD IN JAN MAYEN 744
SVAZI 748
SVETI SEDEŽ (VATIKANSKA MESTNA DRŽAVA) 336
ŠPANIJA 724
ŠRILANKA 144
ŠVEDSKA 752
ŠVICA 756
TADŽIKISTAN 762
TAJSKA 764
TAJVAN, PROVINCA KITAJSKE 158
TANZANIJA, ZDRUŽENA REPUBLIKA 834
TOGO 768
TOKELAU 772
TONGA 776
TRINIDAD IN TOBAGO 780
TUNIZIJA 788
TURČIJA 792
TURKMENISTAN 795
TUVALU 798
UGANDA 800
UKRAJINA 804
URUGVAJ 858
UZBEKISTAN 860
VANUATU 548
VENEZUELA 862
VIETNAM 704
VZHODNI TIMOR 626
ZAHODNA SAHARA 732
ZAIR 180
ZAMBIJA 894
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 840
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI 784
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA
IN SEVERNA IRSKA 826
ZELENORTSKI OTOKI 132
ZIMBABVE 716
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1835. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino
dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1998

Na podlagi 3. in 275. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Skupščina zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 25. 5. 1998 sprejela

S  K  L  E  P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi
meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka

za rekreacijo upokojencev v letu 1998

I
III. točka sklepa o določitvi meril in kriterijev za obliko

ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1998
(Uradni list RS, št. 27/98) se spremeni tako, da se besedilo
za besedami “izplača pa se” nadomesti z besedilom: “v dveh
delih in sicer 2/3 dodatka ob izplačilu rednih pokojnin za
mesec junij 1998, 1/3 dodatka pa ob izplačilu rednih po-
kojnin za mesec oktober 1998”.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/98
Ljubljana, dne 25. maja 1998.

Skupščina zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

  
Predsednik

Stanko Hvale l. r.

1836. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega
standarda 37 – računovodske rešitve v
nedelujočih podjetjih

Na podlagi 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list
RS, št. 32/93 in 65/93) in 14. člena statuta Slovenskega
inštituta za revizijo je strokovni svet Slovenskega inštituta za
revizijo na seji 13. maja 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi slovenskega računovodskega

standarda 37 – računovodske rešitve
v nedelujočih podjetjih

1
S tem sklepom se določi slovenski računovodski stan-

dard 37 – Računovodske rešitve v nedelujočih podjetjih.
Ta standard dopolnjuje že sprejete temeljne in poseb-

ne slovenske računovodske usmeritve.

2
Slovenski računovodski standard 37 – Računovodske

rešitve v nedelujočih podjetjih – se objavi v reviji Revizor,

glasilu Slovenskega inštituta za revizijo, in v posebni brošuri
z naslovom Slovenski računovodski standard 37, maj 1998,
ki jo bo izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, Dunaj-
ska 106, in založila Zveza računovodij, finančnikov in revi-
zorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati

petnajsti dan po objavi; standard začne veljati 1. julija 1998.

Št. 1/98
Ljubljana, dne 15. maja 1998.

Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

Marjan Odar l. r.

1837. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju programov aktivne politike
zaposlovanja

Skladno s členi od 46. do 53. zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
5/91, 12/92, 71/93 in 38/94) in na podlagi 25. člena
pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Uradni list RS, št. 23/96) je Upravni odbor Republiškega
zavoda za zaposlovanje na seji dne 20. 5. 1998 sprejel

P R A V I L N I K   O   S P R E M E M B A H
I N   D O P O L N I T V A H   P R A V I L N I K A

o izvajanju programov aktivne politike
zaposlovanja

1. člen
12. člen pravilnika o izvajanju programov aktivne politi-

ke zaposlovanja (Uradni list RS, št. 71/96) se spremeni
tako, da glasi:

“Klubi za iskanje zaposlitve so namenjeni usposablja-
nju brezposelnih oseb z ustreznimi znanji, spretnostmi in
veščinami za uspešen nastop na trgu delovne sile.”

2. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Zavod omogoča vključevanje v naslednje programe:
– programe splošnega izobraževanja,
– programe za pridobitev poklicne oziroma strokovne

izobrazbe.”
Drugi, četrti in peti odstavek se črtajo.
Dodajo se nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki

glasijo:
“Vključenim v program lahko zavod krije:
– šolnino do višine šestih zajamčenih plač za šolsko

leto,
– stroške javnega prevoza, če ta ni zagotovljen pa stroš-

ke kilometrine (15% cene super bencina) skladno z določili
splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo ali dodatek za
bivanje v primeru šolanja v drugem kraju v višini 60% zajam-
čene plače mesečno,

– stroške zdravniškega pregleda,
– zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne

bolezni, kolikor je to glede na vsebino programa in dela
potrebno,

– finančno pomoč v višini 60% zajamčene plače me-
sečno, če se program izvaja najmanj štiri dni v tednu, razen
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za brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo
oziroma za delovne invalide, ki prejemajo nadomestilo za
čas čakanja na delo.

Zavod lahko brezposelni osebi odobri tudi nabavo uč-
nih pripomočkov v vrednosti do ene zajamčene plače, brez-
poselni invalidni osebi pa za nabavo posebnih učnih pripo-
močkov v vrednosti do desetih zajamčenih plač.

Zavod lahko s ciljem zagotavljanja ustreznega kadra za
potrebe v posameznih regijah na podlagi javnega razpisa
organizira in vanje napotuje brezposelne osebe, pri čemer
krije stroške šolanja vključenim v celoti.

Delodajalcu, ki je z brezposelno osebo sklenil učno
pogodbo za čas trajanja poklicnega izobraževanja (dualni
sistem), lahko zavod subvencionira stroške odprtja učnega
mesta v višini 50.000 SIT za šolsko leto.”

3. člen
V drugem odstavku 38. člena se za besedami “stroške

programa” dodajo besede “stroške zdravniškega pregleda,
zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni”.

4. člen
V drugem odstavku 39. člena se šesta alinea spreme-

ni, tako da glasi:
“- finančna pomoč v višini 60% zajamčene plače na

mesec, če traja usposabljanje nepretrgoma ves mesec ozi-
roma njen sorazmerni del glede na prisotnosti razen, če ni
prejemnik denarnega nadomestila.”

5. člen
V drugem odstavku 45. člena se prva alinea spremeni

tako, da glasi:
“– brezposelne osebe, ki jim kljub lastni aktivnosti in po-

stopkom posredovanja dela ni uspelo zagotoviti zaposlitve”.

6. člen
V prvem odstavku 46. člena se prvi stavek spremeni

tako, da glasi:
“Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, ki izpolnjuje

naslednje pogoje.”

7. člen
V prvem odstavku 47. člena se v prvi alinei za besedami

“zajamčene plače” črta besedilo v nadaljevanju do konca.
Tretja in četrta alinea se spremenita tako, da glasita:
“– 140% zajamčene plače, če je kraj prebivališča več

kot 10 km oddaljen od kraja delovnega mesta,
– 160% zajamčene plače za invalide, če je kraj prebi-

vališča več kot 10 km oddaljen od kraja delovnega mesta.”
V šesti alinei se za besedami “plače za invalide” črta

besedilo v nadaljevanju do konca stavka.
V drugem odstavku 47. člena se črta za besedami “do

višine treh zajamčenih plač” besedilo do konca stavka ter
nadomesti z naslednjim besedilom “če gre za pridobitev
specifičnih ali deficitarnih znanj pri drugem izvajalcu pa naj-
več šest zajamčenih plač”.

8. člen
Za drugim odstavkom 48. člena se doda nov tretji

odstavek, ki glasi:
“V primeru, da zavod v usposabljanje z delovnim raz-

merjem napoti invalida zaradi ugotavljanja delazmožnosti,
lahko traja usposabljanje največ 6 mesecev, brez obvezno-
sti delodajalca za nadaljnjo zaposlitev.”

9. člen
V prvem odstavku 50. člena se v drugi alinei na koncu

alinee za besedami “zajamčene plače” doda naslednje be-
sedilo:

“oziroma 140% zajamčene plače, če je kraj prebivališ-
ča več kot 10 km oddaljen od kraja delovnega mesta;”.

Črtata se tretja in peta alinea.
Doda se nova tretja alinea, ki glasi:
“- subvencijo plače za invalide v višini 140% oziroma v

višini 160%, če je kraj prebivališča več kot 10 km oddaljen
od kraja delovnega mesta”.

10. člen
V prvem odstavku 55. člena se črtata besedi “vendar

največ” in nadomestita z besedo “praviloma”.

11. člen
V prvem odstavku 94. člena se črtajo beseda “dolgo-

trajno” in besede “(čas aktivnega iskanja zaposlitve več kot
eno leto) in brezposelnih oseb s posebnimi problemi”.

12. člen
V drugem odstavku 99. člena se črtata besedi “območ-

ne enote”.

13. člen
V drugem odstavku 101. člena se na koncu doda nov

stavek, ki glasi:
“O podaljšanju vključitve v javno delo odloči zavod”.

14. člen
V prvem odstavku 102. člena se v četrti alinei črta

beseda “dodatnega”.
Za četrto alineo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
“- kritja stroškov zavarovanja za primer nesreče pri delu

in poklicne bolezni”.
Dosedanje peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea

postanejo šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea.
V drugem odstavku se za številom “8” doda število “9”.

15. člen
V drugem odstavku 103. člena se za prvim stavkom

doda nov stavek, ki se glasi:
“V primerih odsotnosti zaradi poškodbe pri delu, koriš-

čenje prostih delovnih dni ali praznikov je brezposelna ose-
ba upravičena do stimulativne nagrade.”

16. člen
V prvem odstavku 118. člena se črta beseda “direktor”

in nadomesti z besedami “Upravni odbor”.
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku se črta beseda “drugostopenjske”.

17. člen
V 119. členu se črta beseda “drugostopenjske”.

18. člen
Za osebe, vključene v programe ter za delodajalce, ki

so izvajalci programov, ki se pričnejo po uveljavitvi tega
pravilnika, veljajo določbe tega pravilnika.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati s 1. julijem 1998.

Št. 020-19/98
Ljubljana, dne 20. maja 1998.

Predsednik
Upravnega odbora

Republiškega zavoda
za zaposlovanje

Drago Bahun l. r.
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1838. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in koncesijske pogodbe, št. 471-9/97 z dne
15. 10. 1997, objavlja delniška družba Športna loterija in
igre na srečo

D O D A T E K   K   P R A V I L O M
igre Hitra srečka

Začetek prodaje 3. in 4. segmenta 4. serije srečk igre
Hitra srečka je 28. 5. 1998, zadnji dan prodaje je 3 mesece
od dneva začetka prodaje.

Zadnji dan za izplačilo dobitkov je 5 mesecev od dneva
začetka prodaje.

Direktor
Janez Bukovnik l. r.

OBČINE

BELTINCI

1839. Odredba o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta za zbirališče živalskih odpadkov

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 5/90, in
Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91, 55/92,
13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) ter
20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/97)
je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 31. 3. 1998
sprejel

O D R E D B O
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

za zbirališče živalskih odpadkov

I
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za zbira-

lišče živalskih odpadkov v k.o. Bratonci.

II
Osnutek sprememb ureditvenega načrta se razgrne

na sedežu Občine Beltinci in Krajevni skupnosti Bratonci.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, or-

ganizacije in skupnosti pismene pripombe k osnutku, župa-
nu Občine Beltinci ali na sedežu Občine Beltinci oziroma
Krajevne skupnosti Bratonci.

IV
Datum javne razprave se določi naknadno in se objavi

na krajevno običajen način.

Št. 055-3/98
Beltinci, dne 31. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

CELJE

1840. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
(v k. o. Teharje)

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
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S K L E P
o objavi sklepa o ukinitvi statusa zemljišča

v splošni rabi (v k. o. Teharje)

Objavljam sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi (v k. o. Teharje), ki ga je sprejel Občinski svet mestne
občine Celje na seji dne 24. 2. 1998, nanj pa sta dala
soglasje Občinski svet občine Vojnik – dne 6. 5. 1998 in
Občinski svet občine Štore – dne 1. 3. 1998.

Celje, dne 19. maja 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95) na seji dne 24. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

(v k. o. Teharje)

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za nepremičnine, označene s parc. št. 1641/2 – zelenica,
v izmeri 102 m2, parc. št. 1641/3 – dvorišče, v izmeri
46 m2 in parc. št. 1641/4 – dvorišče, v izmeri 77 m2, ki so
vpisane pri vl. št. 515, k. o. Teharje.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Mestne
občine Celje.

3. člen
Ta sklep se javno objavi po pridobitvi pisnega soglasja

občinskih svetov Občine Vojnik in Občine Štore.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 46600-0206/97

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

1841. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
(v k. o. Spodnja Hudinja)

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o objavi sklepa o ukinitvi statusa zemljišča

v splošni rabi (v k. o. Spodnja Hudinja)

Objavljam sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi (v k. o. Spodnja Hudinja), ki ga je sprejel Občinski svet
mestne občine Celje na seji dne 24. 2. 1998, nanj pa sta
dala soglasje Občinski svet občine Vojnik – dne 6. 5. 1998
in Občinski svet občine Štore – dne 1. 3. 1998.

Celje, dne 19. maja 1998.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 41/95) na seji dne 24. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

(v k. o. Spodnja Hudinja)

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za nepremičnino, označeno s parc. št. 491/3 – parkirišče,
v izmeri 228 m2, vpisana v vl. št. 771 k. o. Spodnja Hudinja.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Mestne
občine Celje.

3. člen
Ta sklep se javno objavi po pridobitvi pisnega soglasja

očinskih svetov Občine Vojnik in Občine Štore.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465A-10/94

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

1842. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini
Dol pri Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93) ter 16. člena statuta Občine Dol pri Ljub-
ljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96) je Občinski svet
občine Dol pri Ljubljani na 32. seji dne 12. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov v Občini

Dol pri Ljubljani



Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 30. 5. 1998 / Stran 3055

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacij-
sko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objekti) in zadošča
priglasitev del pri pristojnem upravnem organu.

2. člen
Za pomožne objekte se štejejo:
1. Pri stanovanjskih in poslovnih objektih:
– garaža za osebni avto, površina do 30 m2;
– nadstrešek (pokrita terasa, pokrit parkirni prostor za

osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske priko-
lice), s površino pokritega prostora do 30 m2;

– pergola, dimnik, sončni kolektorji, zasteklitev balko-
nov, vetrolov, zunanje stopnice;

– zunanji bazen, površina do 30 m2;
– drvarnica, shramba, vrtna uta, steklenjak, lopa, zim-

ski vrt ipd., površina do 15 m2;
– manjši objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2;
– plinski rezervoarji do 5 m3 z izvedbo priključka na

objekt;
– zložena škarpa do 2 m višine (votlaki za prst);
– oporni zid do višine 1 m.
2. Pri kmetijah:
– skedenj, kašča, lopa za shranjevanje sena, krme,

stelje, orodja, površina do 30 m2;
– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom,

če ne presega 90 m3 prostornine;
– gnojna jama in gnojišče za potrebe kmetijskih

gospodarstev v nepropustni izvedbi do velikosti 50 m3, če
niso locirane v neposredni bližini sosednjih stanovanjskih
objektov.

3. Pri večstanovanjskih hišah (bloki, stolpnice):
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno

zgradbo;
– oblikovanje zimskih vrtov na večjih terasah po enot-

nem projektu za celotno zgradbo.
4. Drugi pomožni objekti:
Za potrebe kmetijstva in pridelave hrane:
– enojni kozolec;
– dvojni kozolci;
– čebelnjak do 15 m2 površine (samo točkovni temelji);
– tople grede in zaprti rastlinjaki za pridelavo povrtnin;
– lesena lopa na površinah za vrtičke, do 3 m2 povr-

šine;
– kal za napajanje živine;
– zajetje za namakanje;
– žične ograje za sadovnjake.
Zunanje ureditve in drugi pomožni objekti:
– vrtna in dvoriščna ograja ter žive meje do višine

1,60 m;
– kolesarnica (stojala za kolesa z nadstrešnico);
– ureditev prostora za smetnjake;
– izgradnja parkirišč na podlagi urbanistične in promet-

ne ureditve;
– posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za

ljudi z omejenimi možnostmi gibanja;
– nadstrešnice na avtobusnih postajališčih;
– postavitev kapelice do 6 m2, umetniških in drugih

obeležij na podlagi predhodno izdelane urbanistične rešitve;
– kioski za dejavnosti, ki niso vezane na sanitarno-

veterinarske pogoje do velikosti 10 m2 oziroma skladno z
urbanistično presojo, ki jo izdela občinska služba za urbani-
zem;

– stojnice;
– urejanje brežin vodotokov (s soglasjem pristojne služ-

be za vodno gospodarstvo in varstvo narave);

– gradnja gozdnih vlak in poljskih poti;
– zamreženo skladišče za shranjevanje jeklenk pri ob-

stoječih trgovinah;
– manjše vlečnice z močjo največ 4 kW za lastne po-

trebe fizičnih oziroma civilnopravnih oseb;
– dostavne rampe do objektov;
– pomične zapore na vhodih na parkirišča, dvorišča.
Ureditve in objekti za potrebe športa in rekreacije:
– oprema parkov in otroških igrišč na podlagi enotne

urbanistične rešitve;
– postavitev trim stez na podlagi enotne urbanistične

rešitve;
– pomožni objekti za rekreacijo, velikosti do 15 m2 pri

travnatih igriščih (garderobe, shramba rekvizitov, sanitarije).

Na strokovno rešitev iz prve in druge alinee 3. točke
2. člena je treba pridobiti mnenje o ustreznosti načrtovane-
ga posega, ki ga izda Občina Dol pri Ljubljani ali po njenem
pooblastilu druga pristojna služba.

3. člen
Pomožne objekte navedene v prejšnjem členu se pra-

viloma lahko gradi na funkcionalnem zemljišču osnovnega
objekta. Odstop od tega določila je potrebno posebej ute-
meljiti.

Skupna površina več pomožnih objektov, lociranih na
funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme prese-
gati 35 m2.

Pomožnih objektov ni možno dograjevati s priglasi-
tvami.

4. člen
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje veliko-

sti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati,
da pomožni objekti:

– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na javne
komunalne objekte in naprave ter

– statičnega ali drugega gradbenotehničnega prever-
janja.

Če pomožni objekt ni v skladu z navedenimi določili, se
za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor izdela lokacijska
dokumentacija.

5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih

gradbenih materialov ter oblikovani v skladu z okoljem oziro-
ma krajinsko arhitekturo.

Tip ograje in materiali naj bodo v naselju čim bolj enot-
ni. Prednost imajo lesene, žične ograje in žive meje. Za
betonske ograje oziroma za ograje iz betonskih polnil je
treba pridobiti lokacijsko dovoljenje.

Ograjo, zloženo škarpo in oporni zid je dovoljeno po-
staviti 1,5 m od utrjenega roba cestišča. Če je odmik manj-
ši, mora biti pridobljeno pozitivno mnenje Občine Dol pri
Ljubljani.

Postavitev medposestnih vrtnih in dvoriščnih ograj je
možna, če so urejena lastniška razmerja.

6. člen
Pomožni objekti morajo biti skladni z:
– namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbenem

aktu,
– predpisi o varnosti v cestnem prometu,
– zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahte-

vami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine in
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– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov dru-
gih oseb.

7. člen
Priglasitev del po 2. členu tega odloka vsebuje:
– opis nameravane gradnje in zemljišča, na katerem

naj bi objekt stal, kopijo katastrskega z vrisanim predvidenim
objektom, skico nameravanega posega iz katerega je raz-
vidna lega, velikost, oblika in namembnost pomožnega ob-
jekta oziroma opis del, ki se bodo izvajala na obstoječem
objektu;

– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem;
– gradbeno dovoljenje za osnovni objekt, h kateremu

se gradi pomožni objekt.

8. člen
Gradnjo pomožnih objektov je treba priglasiti na pristoj-

ni izpostavi Upravne enote Ljubljana.

9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin (Uradni list RS, št. 24/97).

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi tudi v Urad-
nem vestniku občine Dol pri Ljubljani.

Št. 06212-1/98
Dol pri Ljubljani, dne 12. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

Občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

HRPELJE–KOZINA

1843. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
Krajevni skupnosti Vrhpolje

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu z
volilnimi rezultati na referendumu dne 10. 05. 1998, je Svet
krajevne skupnosti Vrhpolje, dne 12. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni

skupnosti Vrhpolje

1. člen
V skladu z odločitvijo volilnih upravičencev v Krajevni

skupnosti Vrhpolje, na referendumu dne 10. 5. 1998, se
uvede krajevni samoprispevek v KS Vrhpolje za obdobje
5 let od prvega naslednjega dne po objavi v Uradnem listu
RS, dalje.

2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo v ob-

dobju 5 let zbirala za:
– izgradnjo zidu okoli pokopališča,
– za izgradnjo mrliške vežice,
– za ureditev vaškega prostora,
– za dopolnitev javne razsvetljave,
– za popravilo asfaltnih in drugih površin,
– za potrebe drugih dejavnosti, ki se pojavijo sproti in

so nujne za življenje v kraju.

3. člen
Samoprispevek se zbira v denarju na čiro račun Krajev-

ne skupnosti Vrhpolje, številka: 51420-645-51126.
Samoprispevek se lahko zbira tudi v drugačni obliki, ki

predstavlja neposredno korist za izvedbo programa, in si-
cer:

– osebno delo oziroma prispevek občanov v delu ali
materialu,

– odstop svojega zemljišča ali dela zemljišča, potreb-
nega za izvedbo programa iz 2. člena tega sklepa,

– prispevek delovnih organizacij in samostojnih podjet-
nikov za svoje delace: v delu, materialu ali denarju, kadar
gre za neposredno korist podjetja ali samostojnega podjet-
nika.

4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki stalno prebi-

vajo na območju Krajevne skupnosti Vrhpolje, in sicer:
1. vsi zaposleni po stopnji 1,5% mesečno od neto

plače, ne glede na to, ali je zavezanec zaposlen v Sloveniji
ali tujini, po merilih obračunavanja v Sloveniji,

2. zavezanci plačila davkov in prispevkov iz katastrske-
ga dohodka po stopnji 2% od katastrskega dohodka,

3. zavezanci od dohodkov iz dejavnosti od bruto zavro-
valne osnove od katere plačujejo prispevke za socialno var-
nost po stopnji 1,5%,

4. samoprispevek bodo plačevali tudi:
– občani iz KS Vrhpolje na delu v tujini po stopnji 1,5%

povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji,
– lastniki vikendov ali drugih nepremičnin, ki nimajo v

KS Vrhpolje stalnega bivališča, v višini 1.000 SIT mesečno,
razen v primeru, če jih Svet KS Vrhpolje iz opravičenih
razlogov oprosti plačila samoprispevka v denarju,

– prejemniki pokojnin po stopnji 1,5% od neto prejem-
kov pokojnin, razen iz naslova kmečkih in invalidskih pokoj-
nin, ki so oproščeni denarnih dajatev za samoprispevek,

– lastniki nepremičnin s stalnim prebivališčam v KS
Vrhpolje, dokler nimajo stalne zaposlitve, v višini 6.000 SIT
letno ali po dogovoru s Svetom krajevne skupnosti Vrhpolje.

Plačila samoprispevka v denarju so oproščeni vsi upra-
vičenci, ki jih določa zakon o samoprispevku. Za njih se
določi nadomestna oblika samoprispevka, če so zmožni
tako obliko samoprispevka nuditi.

5. člen
Trenutno neporabljena denarna sredstva iz samopris-

pevka se lahko ustrezno kratkoročno vežejo pri banki zaradi
ohranjanja vrednosti zbranega denarja. Obresti iz takšne
transakcije so sredstva Krajevne skupnosti Vrhpolje. Za rea-
lizacijo samoprispevka je odgovoren Svet krajevne skupno-
sti Vrhpolje.

6. člen
Zapadle zneske samoprispevka bodo obračunavali

in odtegovali izplačevalci plač oziroma nadomestil in po-
kojnin.
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Drugim zavezancem plačila samoprispevka bo obraču-
navala in odtegovala posamezna Davčna uprava Republike
Slovenije, Davčni urad Koper, izpostava Sežana.

Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov v KS Vrh-
polje iz 4. člena tega sklepa bodo plačevali svoj delež samo-
prispevka dvakrat letno na podlagi položnic, ki jim jih bo
poslala Krajevna skupnost Vrhpolje.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz
samoprispevka v določenem roku, se te obveznosti prisilno
izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispev-
kov in davkov davkoplačevalcev, z obračunom zamudnih
obresti.

7. člen
Sredstva za izvedbo uvedbe in realizacije uvedbe sa-

moprispevka zagotovi Krajevna skupnost Vrhpolje, in so stro-
šek zbranih sredstev iz samoprispevka.

8. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v

Uradnem listu RS, ter začne veljati naslednji dan od objave v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od prvega naslednjega
dne po objavi v Uradnem listu RS.

Hrpelje, dne 11. maja 1998.

Predsednik
Sveta krajevne

skupnosti Vrhpolje
Silvester Sikošek l. r.

1844. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti
Vrhpolje

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95) ter 49. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94),
daje Volilna komisija krajevne skupnosti Vrhpolje naslednje

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v Krajevni skupnosti Vrhpolje

1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Vrhpolje, so bili na

referendumu, dne 10. 5. 1998 za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka v Krajevni skupnosti Vrhpolje, ugotovljeni na-
slednji izidi glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 64 volilnih upravičen-
cev,

– na referendumu je glasovalo 64 volivcev ali 100%
volilnih upravičencev v vasi Vrhpolje,

– veljavnih glasovnic je bilo 64 ali 100%,
– neveljavnih glasovnic ni bilo,
– ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je veljavno gla-

sovalo 59 volivcev ali 92,19% vseh volilnih upravičencev,
– PROTI uvedbi krajevnega samoprispevka je glasova-

lo 5 volivcev, oziroma 7,81% vseh volivcev.

2. člen
Na podlagi izida glasovanja Volilna komisija krajevne

skupnosti Vrhpolje ugotavlja, da je bil dne 10. 5. 1998

izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka v
Krajevni skupnosti Vrhpolje za obdobje 5 let.

Vrhpolje, dne 11. maja 1998.

Predsednik
Volilne komisije

KS Vrhpolje
Danilo Magajna l. r.

KAMNIK

1845. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje KS Tunjice

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96) ter 3.
člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85),
sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samo-
prispevka in izida glasovanja na referendumu dne 10. 5.
1998 je Svet KS Tunjice dne 19. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju

za območje KS Tunjice

1. člen
Za območje KS Tunjice (Tunjice, Tunjiška Mlaka, Lani-

še ter Košiše od hišne št. 15 do vključno 21b) se uvede
samoprispevek v denarju za sofinanciranje izvajanja petlet-
nih programov dela na območju KS Tunjice.

2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003.

3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo

22,000.000 SIT.
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporab-

ljala za:
– sofinanciranje razširitve in obnovitve pokopališča,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje asfaltiranja in vzdrževanja vaških cest

in parkirišča in komunalno urejanje kraja,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti KS, dotacije in

podporo delovanju društev v KS.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investi-

cij določa Svet KS Tunjice z letnim planom.

4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-

vajo na območju Krajevne skupnosti Tunjice (Tunjice, Tu-
njiška Mlaka, Laniše ter Košiše od hišne št. 15 do vključno
21b), in sicer:

– vsi zaposleni občani po stopnji 1,5% mesečno od
osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz
osebnega dohodka,

– upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno,
ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za
prispevke in davke,

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 1,5% mesečno od bruto os-
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nove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

– zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldan-
ske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove-dobička, zmanj-
šane za odmerjene davke,

– zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljanje storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove,
zmanjšane za odmerjene davke,

– lastniki zemljišč po stopnji 5,0% od katastrskega do-
hodka negozdnih in gozdnih površin,

– tolarsko protivrednost 100 DEM letno lastniki viken-
dov ter drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na območju KS Tunjice.

5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere

je oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85).

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Ljubljana, izpo-
stava Kamnik. Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov,
ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Tunjice, plačuje-
jo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Tunjice
jim pošlje položnico dvakrat letno, in sicer v juniju in v
decembru.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Tunjice dostavi seznam zaposlenih,
oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispe-
vek.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in
davkov davkoplačevalcev.

7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-

nem žiro računu KS Tunjice, št. 50140-842-043-82203,
bo upravljal Svet KS Tunjice, ki je odgovoren za zbiranje ter
pravilno in namensko porabo sredstev.

Svet KS Tunjice je dolžan o zbranih in porabljenih
sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija za plačilni promet ter pristojni DURS
oziroma vsi, ki imajo pristojnosti za kontroliranje obračuna-
vanja in odvajanja samoprispevka.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije

Tunjice, dne 19. maja 1998.

Predsednica
Sveta KS Tunjice
Jožica Petek l. r.

1846. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Tunjice o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
območje Krajevne skupnosti Tunjice

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Tunjice
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi

krajevnega samoprispevka v denarju za območje
Krajevne skupnosti Tunjice (Uradni list RS,

št. 32/98)

1
Na območju Krajevne skupnosti Tunjice je bil na refe-

rendumu, izvedenem v nedeljo, 10. maja 1998, ugotovljen
naslednji izid glasovanja:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 479 volilnih upravičen-
cev,

– glasovalo je 326 volilnih upravičencev ali 68,0%,
– ”ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 301 volilnih

upravičencev ali 92,3 %,
– ”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 25 volil-

nih upravičencev ali 7,7 %,
– neveljavnih glasovnic je bilo /ali/ %.

2
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Tunjice
za obdobje od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003, saj se je “ZA”
izreklo 301 krajanov ali 92,3 % krajanov, ki so glasovali.

Na podlagi glasovanja so izpolnjeni pogoji, da Svet KS
Tunjice sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za obdobje od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003.

Tunjice, dne 10. maja 1998.

Predsednica
Volilne komisije

krajevne skupnosti Tunjice
Marjeta Slabe l. r.

Člani volilne komisije:
Andrej Čimžar l. r.
Monika Podjed l. r.
Marjana Kancilija l. r.
Ciril Vinšek l. r.
Milan Stele l. r.

KOČEVJE

1847. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kočevje za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 in 23/97 ) je Občinski
svet občine Kočevje na seji dne 14. 5. 1998 sprejel
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O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje

za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje

za leto 1997, katerega sestavni del je tudi podračun rezerv-
nega sklada Občine Kočevje.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu so

naslednji:
I. Sredstva proračuna SIT
– prihodki 1.026,454.388,13
– odhodki  985,248.090,76
– presežek prihodkov nad odhodki 41,206.297,37

II. Sredstva rezervnega sklada SIT
– prihodki 12,989.746,80
– odhodki  4,151.845,90
– presežek prihodkov nad odhodki  8,837.900.90

3. člen
Del presežka prihodkov nad odhodki proračuna se

prenese v proračun za leto 1998 in sicer:
– presežek v višini 10,857.798,53 SIT se namensko

razporedi za stanovanjsko področje v letu 1998,
– presežek v višini 710.469,49 SIT se razporedi v

prihodke proračuna Občine Kočevje za leto 1998,
– presežek v višini 13,182.000 SIT se namensko raz-

poredi za področje kulture v letu 1998,
– presežek v višini 2,326.072,04 SIT se namensko

razporedi na področje gospodarstva v letu 1998,
– presežek v višini 14,129.957,31 SIT se namensko

razporedi za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v letu 1998.

4. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada v znesku

8,837.900,90 SIT se prenese v korist rezervnega sklada
Občine Kočevje za leto 1998.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega

odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 401-3/98-0121
Kočevje, dne 14. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
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1848. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Kočevje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) je Občinski
svet občine Kočevje na 37. redni seji dne 14. 5. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka

o komunalnih taksah v Občini Kočevje

1. člen
K 4. členu se doda tretji odstavek:
Pri taksnih predmetih, ki so postavljeni na razna ogrod-

ja se šteje, da so odstranjeni, če je poleg taksnega predme-
ta (table, reklamni napisi…) odstranjeno tudi ogrodje na
katerem je taksni predmet pritrjen.

2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako da glasi:
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati po-

datke o zavezancu (firma, naslov) in vsa dejstva in okolišči-
ne, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse
(lokacija, mere in vrsta taksnega predmeta) ter navedbo ali
gre za začasno (zavezanec navede kdaj bo taksni predmet
nameščen in kdaj odstranjen) ali trajno namestitev.

3. člen
Spremeni se tretji odstavek 6. člena tako da glasi:
Takse, ki se plačujejo v letnih zneskih se plačujejo

polletno za nazaj, plačane morajo biti v petnajstih dneh od
vročitve odločbe. Odločbe se vročajo po 1. juniju za prvo
polletje tekočega leta, za drugo polletje pa po 1. decembru
tekočega leta.

4. člen
V tarifi komunalnih taks se v tarifni številki 3, pri točki 1

besedilo “5 točk” nadomesti z besedilom “2,5 točk”.

5. člen
V tarifi komunalnih taks se v tarifni številki 4, pri točki 2

besedilo “10 točk” nadomesti z besedilom “8 točk”.

6. člen
V tarifi komunalnih taks se tarifna številka 5 v celoti

briše, ostale taksne tarife se ustrezno preštevilčijo.

7. člen
Tarifna številka 6 se spremeni tako, da glasi:
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se

plača taksa:
1. Za vsak uporabljeni m2 površine po naslednjih krite-

rijih:
a) za kioske:
– za prodajo hrane, pijač, sadja

in zelenjave 850 točk letno,
– za prodajo cvetja, sveč,

časopisov, obrtnih izdelkov ter drugo 600 točk letno,
b) za stojnice:
– prodaja zelenjave, cvetja, sveč,

časopisov, spominkov, knjig, tekstila
ter obrtnih izdelkov 5 točk dnevno,

– prodaja hrane in pijače na raznih
prireditvah 10 točk dnevno,

c) za cirkus in zabavni park 3 točke dnevno,

e) za prekope in druge začasne
namene 3 točke dnevno.

2. Za ostale načine uporabe, po naslednjih kriterijih
a) za premične gostinske prikolice

ter potujoče prodajalne z živilskimi
proizvodi 200 točk dnevno,

e) za potujoče prodajalne
z neživilskimi proizvodi 150 točk dnevno.

Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega

prostora. Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, kioske in
premične gostinske prikolice, ki so postavljeni ob in na
smučiščih oziroma poleti postavljeni ob kopališčih.

2. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, katere
uporaba je začasno omejena ali izključena zaradi uporabe v
namene, določene v tej tarifni številki.

3. Pri stojnicah in kioskih se šteje za zasedeno površi-
no vsa površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod raz-
meščeno robo in opremo, povečana za 1m na vse strani od
zaokroženega roba tako zasedene javne površine.

4. Taksa za uporabo javnih površin se ne plača:
– za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih

namenov, če je investitor občina ali krajevna skupnost,
– za uporabo javne površine, za katero je uporaba in

plačilo urejeno s pogodbo, sklenjeno s pristojnim občinskim
organom, če je v pogodbi to izrecno navedeno.

5. Zavezanci po tej tarifni številki morajo pet dni pred
uporabo javnega prostora sporočiti pristojnemu organu
Občine Kočevje, v kakšne namene in kako dolgo namerava-
jo uporabljati javno površino, pridobiti ustrezno dovoljenje in
hkrati plačati takso.

6. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine,
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača
komunalno takso v trojnem znesku.

8. člen
Tarifna številka 7 se spremeni tako, da glasi:
Za napise, objave in oglase na panojih, tablah, zgrad-

bah in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače ozna-
čeni na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:

1. Če so trajnega značaja:
– do 2m2 2000 točk letno
– od 2–5m2 4000 točk letno
– nad 5m2 10.000 točk letno
2. Če so začasnega značaja:
– do 2m2 6 točk dnevno
– od 2–5m2 12 točk dnevno
– nad 5m2 30 točk dnevno
3. Točke pod točko 1 in 2 se pomnožijo:
– s faktorjem 0,25 za smerokaze, pri čemer se za

smerokaz smatra tabla velikosti do 1m2 in so namenjeni
usmerjanju udeležencev v prometu k poslovnim prostorom,
ki so odmaknjeni od glavne ceste. Obvestilni del vsebine
obsega le podatke, ki so nujno potrebni, da lahko udeleže-
nec v prometu spozna, na kaj smerokaz opozarja, usmerje-
valni del vsebine pa obsega podatke o tem, kje leži objekt,
na kar opozarja ustrezna puščica.

– s faktorjem 4 za elektronske naprave, ki se ukvarjajo
s trženjem reklam.

Pojasnilo:
1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu,

kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmer-
jena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepre-
mičnin, na katerih je taksni predmet nameščen.
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2. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so
oproščene organizacije, ki opravljajo dejavnosti izključno
nekomercialnega namena.

3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise
firm na lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine
obvezni. V primeru, da je na poslovni stavbi več označb firm,
se taksa ne plača od ene označbe, nadaljnje označbe pa se
štejejo kot reklamni napisi v smislu te tarifne številke.

4. Takse po tej tarifni številki so oproščeni napisi v
zaprtih prostorih (avlah ipd.), ki se nanašajo na blago, ki ga v
teh prostorih prodajajo, ali na dejavnost, ki se v zgradbi
odvija.

5. Javni zavodi in društva, financirani iz proračuna Ob-
čine Kočevje, so oproščeni plačila takse po tej tarifni števil-
ki, za namene, ki jih financira proračun.

6. Kot površino taksnega predmeta po tej tarifni številki
štejemo celotno površino taksnega predmeta, oziroma povr-
šino pravokotnika, ki zaobjame vse dele taksnega predme-
ta.

7. Zavezanci po tej tarifni številki morajo pet dni pred
postavitvijo reklamnega napisa sporočiti pristojnemu organu
Občine Kočevje, v kakšne namene in za kako dolgo postav-
ljajo taksni predmet (začasno ali trajno) ter velikost le-tega,
pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati takso. Zavezan-
ci za plačilo takse po tej tarifi, morajo pristojnemu občinske-
mu organu sproti sporočati vsakokratno spremembo podat-
kov, potrebnih za odmero komunalne takse.

8. Kdor postavlja napise oziroma druge taksne pred-
mete opredeljene v tej taksni tarifi brez dovoljenja občine,
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača komunalno takso v trojnem znesku od 1. 1. do
31. 12. oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začas-
no uporabo.

9. člen
K 9. členu se doda tretji odstavek:
Vsi taksni zavezanci, ki želijo uveljaviti spremembo na-

vedeno v taksni tarifi 7, točka 3, prva alinea, morajo vse
taksne predmete za katere uveljavljajo olajšavo ponovno
prijaviti in navesti vse zahtevane podatke.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 417-5/96-133
Kočevje, dne 15. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

1849. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

V skladu z 16. členom statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) ter 90. in
98. členom poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list
RS, št. 3/93) in je Občinski svet občine Kočevje na
37. redni seji dne 14. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukinejo zemljišča v splošni rabi, in

sicer:
– dvorišče s parc. št. 3253/5 v izmeri 54m2, k.o.

Bosljiva Loka, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 1.,
– parc. št. 778/2 k.o. Mozelj – neplodno zemljišče v

izmeri 3a 99m2, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 89.,
– dvorišče s parc. št. 188/8 v izmeri 3a 50m2, k.o.

Kočevje, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 56.

II
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo s

tem sklepom last Občine Kočevje.

III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 15. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

KRŠKO

1850. Odlok o preoštevilčenju naselja Dolenja vas pri
Krškem

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98), 8., 9.,
10., 11. in 12. člena zakona o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86,
8/90 in 5/90), 17., 26., 27. in 39. člena pravilnika o
določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic
in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS,
št. 58/92) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 35. seji
dne 21. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o preoštevilčenju naselja Dolenja vas pri Krškem

1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Krško preošte-

vilčijo stanovanjske hiše in poslovni prostori v naselju Dole-
nja vas pri Krškem (v nadaljevanju: Dolenja vas).

Vse zgoraj navedene spremembe se nanašajo na nase-
lje Dolenja vas.

2. člen
Oštevilčba stavb je prikazana v kartografskih prikazih

registra prostorskih enot in EHIŠ v merilu 1:5000 in v
prilogi.

Kartografski prikazi novega in starega stanja so sestav-
ni del tega odloka in se hranijo pri Območni geodetski
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upravi Sevnica – izpostava Krško, kjer so na vpogled zainte-
resiranim uporabnikom in občanom.

3. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence so dolžni

v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka po uradni dolž-
nosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

4. člen
Stroški za table, ki označujejo ime naselja ter informa-

tivne obcestne table s hišnimi številkami, bremenijo prora-
čun Občine Krško. Stroške zamenjave tablic s hišnimi števil-
kami za naselje Dolenja vas, pa bremenijo KS Dolenja vas.

5. člen
Lastniki oziroma upravljavci stavb so dolžni zamenjati

staro tablico hišne številke z novo.
Hišno tablico morajo namestiti najkasneje 30 dni po

prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko
ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi novih.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-46601-02/98
Krško, dne 21. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

1851. Odlok o spremembi meje naselja Dolenja vas pri
Krškem in Stari Grad

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98), 8., 9.,
10., 11. in 12. člena zakona o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86,
8/90 in 5/90), 17., 26., 27. in 39. člena pravilnika o
določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic
in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS,
št. 58/92) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 35. seji
dne 21. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi meje naselja Dolenja vas

pri Krškem in Stari Grad

1. člen
Območje naselja Dolenja vas pri Krškem (v nadaljeva-

nju: Dolenja vas) se spremeni tako, da se naselju Dolenja
vas priključi del naselja Stari Grad.

2. člen
Na območju Starega Grada, je poslovna stavba – trgo-

vina in tri stanovanjske hiše z oštevilčbo Stari Grad 32, 27,
51 in 51a, ki se jih preimenuje v naselje Dolenja vas.

Meji naselja Dolenja vas se priključijo naslednje parce-
le iz k.o. Stari Grad: 202, 1068, 1094/3, 1094/1,
1093/3, 1092/3, 1092/1, 1093/1, 1091/3 in 1091/1.

3. člen
Spremembo območja naselja evidentira Geodetska

uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava
Sevnica – izpostava Krško.

Meja območja naselja poteka po parcelnih mejah in je
prikazana v osnovnem kartografskem prikazu registra pro-
storskih enot. Kartografski prikaz registra prostorskih enot s
prikazom spremenjenega območja naselij Dolenja vas in
Stari Grad je sestavni del odloka.

4. člen
Stroške za izdelavo hišnih tablic nosi Krajevna skup-

nost Dolenja vas.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-46601-02/98
Krško, dne 21. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

1852. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98),
26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS,
št. 62/94) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 34. seji dne
21. 5. 1998 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Krško

I
Stranke, katerim listam so pripadli mandati za člane

občinskega sveta in župana, pripadajo sredstva iz proraču-
na Občine Krško, mesečno v višini 30 tolarjev za vsak
dobljeni glas na volitvah za občinski svet oziroma za župana.

II
Sredstva se strankam dodelujejo mesečno na njihov

žiro račun.

III
Znesek iz I. točke tega sklepa se mesečno usklajuje z

indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih po-
datkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko.
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IV
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega v
naslednjem mesecu od objave dalje.

Št. 1/18-403-107/98
Krško, dne 21. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

1853. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000
(Uradni list SRS, št. 7/90, 38/90, Uradni list RS,
št. 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97
in 68/97 in družbenega plana Občine Krško za
obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92,
23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97 in 68/97)
in osnutka odloka o ureditvenem načrtu asfaltna
baza Drnovo

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/ 84, 37/85,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona
o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 48/90), 33. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
63/95 in 26/97 ter odločbe US RS 6/94, 45/94, 20/95,
9/96, 44/96) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško

za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
7/90, 38/90, Uradni list RS, št. 8/92, 23/92,

13/94, 69/95, 11/97, 59/97 in 68/97 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje

1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89
in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94,

69/95, 11/97, 59/97 in 68/97) in osnutka
odloka o ureditvenem načrtu asfaltna baza

Drnovo

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, 38/90, Uradni list
RS, št. 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97 in
68/97 in družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni
list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,
59/97 in 68/97), ki se nanašajo na kompleks Asfaltne baze
Drnovo in osnutek odloka o ureditvenem načrtu asfaltna
baza Drnovo.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih oddelka

za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjskopravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne skup-

nosti Krško polje. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo oddelku za
urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjskopravne za-
deve Občine Krško, CKŽ 14.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v

Krajevni skupnosti Krško polje.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-19/97
Krško, dne 25. maja 1998.

Župan
 Občine Krško

Danilo Siter l. r.

METLIKA

1854. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Metlika

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odloč-
ba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odloč-
ba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98), 8. in 9. člena uredbe
o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne
mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mre-
že glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 24. člena
statuta Občine Metlika, je Občinski svet občine Metlika na
seji dne 18. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Metlika

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Metlika (Uradni list RS, št. 12/98) se
v 10. členu za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki
glasi:

»Območje Podružnične šole Suhor obsega območji
krajevnih skupnosti Jugorje in Suhor.«

Dosedanji drugi odstavek tega člena postane tretji od-
stavek.
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2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 013-11/97
Metlika, dne 18. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

VLADA
1822. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pri-

stojbini za vzdrževanje gozdnih cest 3005
1823. Uredba o dopolnitvi uredbe o kriterijih za raz-

porejanje državljanov na obrambne dolžnosti 3007
1824. Uredba o postopku za ugotavljanje upravičenosti dr-

žavljanov Republike Slovenije do vpisa lastniških cer-
tifikatov, ki so jih do 30. junija 1997 uporabili pri
pooblaščenih investicijskih družbah, pa so jim bili
zaradi presežnega vpisa zavrnjeni 3007

1825. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetij-
skih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev 3008

1826. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa
naftnih derivatov 3011

1827. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Pošte
Slovenije, d.o.o. v javno podjetje 3011

1828. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin 3012

1829. Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija 3012

USTAVNO SODIŠČE
1830. Odločba o oceni ustavnosti 3. člena uredbe o po-

stopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah
za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in
o določitvi višin povračil za uporabo teh površin 3016

1831. Odločba o oceni ustavnosti drugega odstavka 61.
člena, 62. člena, tretjega odstavka 67. člena in
tretjega odstavka 69. člena zakona o državnem
tožilstvu, ter prvega odstavka 161. člena zakona o
kazenskem postopku in tretjega odstavka 178. člena
kazenskega zakonika Republike Slovenije 3022

BANKA SLOVENIJE
1832. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih

in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o od-
prti devizni poziciji banke) 3026

1833. Navodilo o spremembi navodila o načinu opravlja-
nja plačilnega prometa s tujino 3026

1834. Navodilo o načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino (prečiščeno besedilo) 3028

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1835. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi

meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za re-
kreacijo upokojencev v letu 1998 3051

1836. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega stan-
darda 37 – računovodske rešitve v nedelujočih pod-
jetjih 3051

1837. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja 3051

1838. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka 3053

OBČINE
BELTINCI

1839. Odredba o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega na-
črta za zbirališče živalskih odpadkov 3053
CELJE

1840. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (v k.
o. Teharje) 3053

1841. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (v k.
o. Spodnja Hudinja) 3054
DOL PRI LJUBLJANI

1842. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Dol
pri Ljubljani 3054
HRPELJE–KOZINA

1843. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni
skupnosti Vrhpolje 3056

1844. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Vrhpolje 3057
KAMNIK

1845. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denar-
ju za območje KS Tunjice 3057

1846. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Tunjice
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za območje
Krajevne skupnosti Tunjice 3058
KOČEVJE

1847. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kočevje za leto 1997 3058

1848. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o komu-
nalnih taksah v Občini Kočevje 3063

1849. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi 3064
KRŠKO

1850. Odlok o preoštevilčenju naselja Dolenja vas pri Krš-
kem 3064

1851. Odlok o spremembi meje naselja Dolenja vas pri Krš-
kem in Stari Grad 3065

1852. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Obči-
ni Krško 3065

1853. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremem-
bah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krš-
ko za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
7/90, 38/90, Uradni list RS, št. 8/92, 23/92,
13/94, 69/95, 11/97, 59/97 in 68/97 in družbe-
nega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS,
št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,
59/97 in 68/97) in osnutka odloka o ureditvenem
načrtu asfaltna baza Drnovo 3066
METLIKA

1854. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Metlika 3066

VSEBINA
Stran Stran
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Ponovno v zalogi!

V Zbirki predpisi je založba ČZ Uradni list ponovno izdala zelo iskane knjige:

PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH, PLAČAH, ZAPOSLOVANJU
IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Knjiga vključuje tudi vse nove predpise na omenjenih področjih, ki so bili v uradnem listu objavljeni
letos!
Cena 3150 SIT 10453

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
V zakonskem besedilu so upoštevane ustavne odločbe.
Cena 3150 SIT 10454

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Cena 1155 SIT 10452

CIVILNI POSTOPKI
Zakon o pravdnem postopku · Zakon o izvršilnem postopku · Zakon o nepravdnem postopku
Cena 2730 SIT 10455

ZAKON O OBLIGACIJSKIH RAZMERJIH s stvarnim kazalom
Cena 2835 SIT 10456

ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
Cena 1680 SIT 10451

Naročite po faksu: 125 14 18

Naročene knjige mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

S tem nepreklicno naročam

Št. knjige Naslov knjige Štev. izvodov

10453 Predpisi o delovnih razmerjih, plačah, zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti

10454 Zakon o kazenskem postopku
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom

10452 Ustava Republike Slovenije

10455 Civilni postopki

10456 Zakon o obligacijskih razmerjih
s stvarnim kazalom

10451 Zakon o varnosti cestnega prometa
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