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3. ~len
^e zavezanec ne prijavi podatkov iz tretjega odstavka
prej{njega ~lena v predpisanem roku, se osnova za izra~un
obremenitve dolo~i tako, da se osnova iz preteklega leta
pove~a za 10%.
^e se ugotovi, da je zavezanec prijavil ni‘je osnove za
obra~un obveznosti od dejanskih, je dol‘an pla~ati poleg
ugotovljenih obveznosti tudi zamudne obresti in vse stro{ke
ugotavljanja dejanskih obveznosti.
^e se ugotovi, da zavezanec ni priglasil osnove za izra~un obveznosti za vodna povra~ila in na osnovi razpolo‘ljivih evidenc ni mo‘no ugotoviti porabljenih koli~in, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave dolo~i obveznost v povpre~nem znesku, ki ga
je zavezanec dol‘an poravnati do ugotovitve dejanske obveznosti. ^e je ugotovljena vi{ja obveznost, je zavezanec dol‘an
poravnati razliko s pripadajo~imi zamudnimi obrestmi.
4. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek zavezanec:
– ~e prijavi ni‘je osnove za obra~un obveznosti od dejanskih (drugi odstavek 3. ~lena uredbe).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek tudi odgovorna oseba zavezanca, ki je pravna
oseba in stori prekr{ek iz prej{njega odstavka.
5. ~len
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
vodnih povra~ilih (Uradni list RS, {t. 6/94), razen v dolo~bah, ki se nana{ajo na vodna povra~ila za onesna‘evanje
vode, ki prenehajo veljati 31. avgusta 1995.
6. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 420-07/93-1/3-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1980.
Na podlagi 80. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, {t. 32/93) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije
UREDBO
o taksi za obremenjevanje vode
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Ta uredba dolo~a vi{ino, na~in obra~unavanja, odmere
in pla~evanja takse za obremenjevanje vode (v nadaljevanju:
taksa) z odvajanjem odpadnih voda v sladke povr{inske in
podzemne vode, ki so glede na obliko pojavljanja izvirne,
podzemne in povr{inske, teko~e in stoje~e, ter v teritorialno
morje (v nadaljevanju: vode) ter merila za zni‘anje in oprostitev pla~evanja takse.
2. ~len
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi neposredno
ali po kanalizaciji odvaja v vode, in je lahko tehnolo{ka
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odpadna voda, padavinska odpadna voda ali komunalna odpadna voda.
2. Tehnolo{ka odpadna voda je voda, ki po uporabi v
industrijski, obrtni ali obrti podobni, gospodarski ali kmetijski dejavnosti vsebuje naslednje snovi:
– snovi, ki se oksidirajo kot kemijska potreba po kisiku
(v nadaljevanju: KPK),
– fosfor,
– du{ik,
– organske halogenske spojine kot adsorbirani organsko
vezani halogeni,
– ‘ivo srebro in njegove spojine, izra‘ene kot Hg,
– kadmij in njegove spojine, izra‘ene kot Cd,
– krom {estvalentni in njegove spojine, izra‘ene kot Cr
(VI),
– nikelj in njegove spojine, izra‘ene kot Ni,
– svinec in njegove spojine, izra‘ene kot Pb – baker in
njegove spojine, izra‘ene kot Cu,
– strupene snovi za vodne bolhe.
Tehnolo{ke odpadne vode so tudi teko~ine, ki se zbirajo
in odtekajo iz objektov za obdelavo, skladi{~enje in odlaganje odpadkov.
3. Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica
meteorskih padavin odteka iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih povr{in neposredno ali po kanalizaciji v vode.
4. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v gospodinjstvih in v negospodarskih dejavnostih.
5. ^istilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanj{uje ali odpravlja onesna‘enost odpadne vode.
6. Enota obremenitve voda z odpadnimi vodami je enota, dolo~ena kot podlaga za izra~un osnove za obra~unavanje
in odmero takse (v nadaljevanju: enota obremenitve).
3. ~len
Taksa se pla~uje za odvajanje ali odtekanje tehnolo{kih,
padavinskih in komunalnih odpadnih voda.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka se taksa ne
pla~uje:
– za odpadno vodo, ki nastaja v kmetijstvu in se tudi
uporablja v kmetijstvu na kmetijskih zemlji{~ih,
– za odpadno vodo, ki nastaja v vodnem prostoru pri
odkopu naplavljenega re~nega gramoza in se uporablja samo
za pranje gramoza ter ~e je zagotovljeno, da se ne odvaja v
druge povr{inske vode,
– za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju varstva
pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– za padavinsko vodo, ki odteka v vode s povr{in z
‘elezni{kimi tiri,
– za padavinsko vodo, ki odteka v vode s povr{in neobratujo~ih in skladno s predpisi prekritih odlagali{~ odpadkov ali jalovine, ki je nastala pri izkori{~anju rudnin.
Osnova za takso je se{tevek enot obremenitve v koledarskem letu.
Taksa se pla~uje v znesku, ki zna{a 100% osnove.
4. ~len
Zavezanec za pla~ilo takse za odvajanje tehnolo{ke odpadne vode je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki mora izvajati obratovalni monitoring za odpadne
vode skladno z zakonom.
Zavezanec za pla~ilo takse za odvajanje komunalne odpadne vode je izvajalec javne slu‘be odvajanja in ~i{~enja
komunalne odpadne in padavinske vode na obmo~ju lokalne
skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priklju~eni na kanalizacijsko omre‘je ali imajo greznice in niso dol‘ni izvajati obratovalnega monitoringa
iz prej{njega odstavka.
Zavezanec za pla~ilo takse za odvajanje padavinske
vode v kanalizacijo je izvajalec javne slu‘be iz prej{njega
odstavka.
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Zavezanec za pla~ilo takse za odvajanje padavinske
odpadne vode neposredno v vode je lastnik ali upravljalec
ve~ kot treh hektarjev utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih povr{in.

{tevila prebivalcev, priklju~enih na kanalizacijsko omre‘je
na obmo~ju lokalne skupnosti.
^e {tevila prebivalcev iz prej{njega odstavka ni mogo~e
ugotoviti, zavezanec dolo~i njihovo {tevilo na podlagi ocene.

II. VI[INA TAKSE

9. ~len
Zavezanec iz ~etrtega odstavka 4. ~lena te uredbe pla~uje takso za odvajanje padavinske vode neposredno v vode v
znesku 18 enot obremenitve na 1 hektar povr{ine v koledarskem letu.

5. ~len
Ceno za enoto obremenitve dolo~i Vlada Republike
Slovenije do 31. decembra teko~ega leta za naslednje leto.
III. OBRA^UNAVANJE TAKSE
6. ~len
Zavezanec iz prvega odstavka 4. ~lena te uredbe pla~uje
takso od se{tevka enot obremenitve, dose‘enih z izpu{~anjem tehnolo{kih odpadnih voda na vseh izpustih v koledarskem letu.
Se{tevek enot obremenitve iz prej{njega odstavka se
izra~una glede na koli~ino vsake snovi iz druge to~ke 2. ~lena
te uredbe v odpadni vodi na podlagi tabele 1 v prilogi, ki je
sestavni del te uredbe.
Zavezanec iz prvega odstavka tega ~lena snovi iz druge
to~ke 2. ~lena te uredbe v odpadni vodi ugotavlja na podlagi
podatkov o kakovosti in koli~ini svojih odpadnih voda, pridobljenih s predpisanim obratovalnim monitoringom za odpadne
vode do 31. decembra v letu, za katero se pla~uje taksa.
Taksa se ne pla~uje od enot obremenitve za snov, ~e v
onesna‘eni odpadni vodi ne presega dolo~ene koncentracije
in letne koli~ine za to snov, navedeni v tabeli 1 priloge, ki je
sestavni del te uredbe. Zavezanec iz prvega odstavka tega
~lena ne pla~uje takse od enot obremenitve za strupene snovi
za vodne bolhe, ~e odvaja odpadne vode v kanalizacijo, ki je
zaklju~ena z javno ~istilno napravo.
Zavezanec, ki je za~el izpu{~ati tehnolo{ke odpadne
vode, za dolo~itev osnove za prvo odmero takse navede
podatke o kakovosti in koli~ini odpadnih voda iz prvih meritev ali okoljevarstvenega soglasja ali drugih dokumentov, na
podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za poseg v prostor,
~e prve meritve niso predpisane.
7. ~len
Zavezanec iz drugega odstavka 4. ~lena te uredbe pla~uje takso od se{tevka enot obremenitve v koledarskem letu,
dose‘enih z odvajanjem komunalne odpadne vode.
^e se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo,
ki nima javne ~istilne naprave, se se{tevek enot obremenitve
izra~una po ena~bi:
0,9 kg O2/m³ × (letna poraba vode m³)
{tevilo enot obremenitve =
50 kg O2

kjer je:
0,9 kg O2/m³ – koncentracija KPK za komunalno odpadno vodo, letna poraba vode – letna koli~ina porabljene
vode pri uporabnikih iz drugega odstavka 4. ~lena te uredbe,
50 kg O2 – koli~ina KPK, ki skladno s tabelo 1 v prilogi te
uredbe dolo~a 1 enoto obremenitve za KPK.
^e se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo z
javno ~istilno napravo, se pri obra~unu enot obremenitve iz
prej{njega odstavka od{tejejo enote obremenitve za KPK, ki
ga je odstranila javna ~istilna naprava.
^e se komunalna odpadna voda odvaja v greznice, je
se{tevek enot obremenitve enak {tevilu prebivalcev lokalne
skupnosti, ki niso priklju~eni na kanalizacijo.
^e {tevila prebivalcev iz prej{njega odstavka ni mogo~e
ugotoviti, zavezanec dolo~i njihovo {tevilo na podlagi ocene.
8. ~len
Zavezanec iz tretjega odstavka 4. ~lena te uredbe pla~uje takso za odvajanje padavinske vode v kanalizacijo v koledarskem letu od se{tevka enot obremenitve, ki je enako 20%

IV. ODMERA TAKSE
10. ~len
Zavezanec mora pri Upravi Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: uprava) do 31. marca teko~ega
leta vlo‘iti napoved za pla~ilo takse za preteklo leto (v nadaljevanju: napoved), v kateri navede vse potrebne podatke za
odmero takse. Obliko in vsebino napovedi predpi{e minister,
pristojen za varstvo okolja, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
V napovedi lahko zavezanec uveljavlja oprostitev ali
zmanj{anje pla~ila takse na podlagi zakona o varstvu okolja
in dolo~b te uredbe.
11. ~len
Zavezanec iz prvega odstavka 4. ~lena te uredbe, ki je
med letom prenehal odvajati tehnolo{ko odpadno vodo ali
izvajati dejavnost, zaradi katere je dol‘an pla~evati takso po
tej uredbi, mora vlo‘iti napoved v tridesetih dneh po prenehanju odvajanja tehnolo{ke odpadne vode ali opravljanja dejavnosti.
12. ~len
Uprava odmeri takso z odlo~bo.
Taksa mora biti odmerjena do 31. oktobra teko~ega leta
za preteklo leto.
13. ~len
Zavezanec mora dokumentacijo, s katero dokazuje resni~nost podatkov iz vlo‘ene napovedi in pravilnost obra~una osnove za odmero takse ali upravi~enost do oprostitve ali
zmanj{anja pla~ila takse hraniti {e najmanj pet let od dneva
pravnomo~nosti odlo~be o odmeri takse.
V. NA^IN PLA^EVANJA TAKSE
14. ~len
Zavezanec pla~uje takso med letom v obliki mese~nih
akontacij na ra~un, dolo~en s predpisom ministra, pristojnega
za finance.
Morebitna razlika med z akontacijo vpla~anim zneskom
takse in zneskom takse, odmerjenim z odlo~bo iz 12. ~lena te
uredbe, se zavezancu pora~una pri naslednjih mese~nih akontacijah.
Za nepravo~asno pla~ano takso mora zavezanec pla~ati
zakonite zamudne obresti.
15. ~len
Znesek mese~ne akontacije zna{a dvanajstino zadnje
odmerjene takse, pove~ano ali zmanj{ano sorazmerno odstotku spremembe cene za enoto obremenitve iz 5. ~lena te
uredbe.
Znesek mese~ne akontacije zavezanca iz prvega odstavka 4. ~lena te uredbe, kateremu taksa iz prej{njega odstavka
{e ni bila odmerjena, zna{a dvanajstino predvidenega zneska
takse za teko~e leto, ki se izra~una na podlagi podatkov o
kakovosti in koli~ini odpadnih voda iz prvih meritev ali
obratovalnega monitoringa in cene iz prej{njega odstavka.
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Znesek mese~ne akontacije zavezanca iz drugega odstavka 4. ~lena te uredbe, kateremu taksa iz prvega odstavka
tega ~lena {e ni bila odmerjena, zna{a dvanajstino predvidenega zneska takse za teko~e leto, ki se izra~una na podlagi
podatkov o letni koli~ini porabljene vode iz prvega odstavka
7. ~lena te uredbe v preteklem letu in cene iz prvega odstavka
tega ~lena.
Znesek mese~ne akontacije zavezanca iz tretjega odstavka 4. ~lena te uredbe, kateremu taksa iz prvega odstavka
tega ~lena {e ni bila odmerjena, zna{a dvanajstino predvidenega zneska takse za teko~e leto, ki se izra~una na podlagi
podatkov o {tevilu prebivalcev iz prvega odstavka 8. ~lena te
uredbe in cene iz prvega odstavka tega ~lena.
Znesek mese~ne akontacije zavezanca iz ~etrtega odstavka 4. ~lena te uredbe, kateremu taksa iz prvega odstavka
te uredbe {e ni bila odmerjena, zna{a dvanajstino predvidenega zneska takse za teko~e leto, ki se izra~una na podlagi
podatkov o velikosti povr{in iz 9. ~lena te uredbe in cene iz
prvega odstavka tega ~lena.
Znesek mese~ne akontacije zapade v pla~ilo vsakega
desetega v mesecu za pretekli mesec.
16. ~len
^e namerava zavezanec iz prvega odstavka 4. ~lena te
uredbe v obdobju teko~ega leta, dalj{em od treh mesecev,
odvajati odpadno vodo, katere koli~ina ali kakovost pomeni
vsaj 20% manj{o osnovo za odmero takse kot je osnova za
izra~un mese~nih akontacij iz prej{njega ~lena, lahko pri upravi vlo‘i zahtevo za zmanj{anje vi{ine mese~ne akontacije.
Vloga iz prej{njega odstavka mora vsebovati podatke o
programu izvajanja obratovalnega monitoringa zavezanca za
teko~e leto, ki omogo~a potrditev upravi~enosti zmanj{anja
akontacije.
17. ~len
^e uprava ugotovi, da zavezanec v napovedi ni pravilno
obra~unal osnove za pla~ilo takse ali da napovedi ni vlo‘il v
predpisanem roku, mu z odlo~bo nalo‘i, da v petnajstih dneh
po prejemu odlo~be pla~a svojo obveznost skupaj z zamudnimi obrestmi.
VI. MERILA ZA OPROSTITEV ALI ZNI@ANJE
PLA^ILA TAKSE
18. ~len
^e zavezanec iz prvega odstavka 4. ~lena te uredbe
zajema vodo za svojo uporabo neposredno in je ta ‘e pred
njegovo uporabo onesna‘ena, pri obra~unu osnove za odmero takse od{teje {tevilo enot obremenitve zajete vode. Onesna‘enost vode pred uporabo iz prej{njega odstavka dolo~i
uprava na podlagi meritev onesna‘enja kot povpre~je koncentracij snovi v povr{inski vodi v zadnjih treh letih.
19. ~len
^e odvaja zavezanec iz prvega odstavka 4. ~lena te
uredbe odpadne vode v kanalizacijo, ki ima javno ~istilno
napravo, pri obra~unu osnove za odmero takse lahko od{teje
toliko enot obremenitve za KPK, fosfor in du{ik, kolikor jih
je iz njegovih odpadnih voda odstranila javna ~istilna naprava, razen ~e koncentracija katerekoli snovi iz druge to~ke 2.
~lena te uredbe na izpustu tehnolo{kih odpadnih voda zavezanca v kanalizacijo hkrati presega predpisane mejne emisijske vrednosti.
20. ~len
Zavezanec iz tretjega odstavka 4. ~lena te uredbe je
pla~ila takse za padavinsko vodo opro{~en v celoti, ~e ima
omre‘je kanalizacije, ki jo upravlja, javno ~istilno napravo,
ki izpolnjuje predpise o mejnih vrednostih koncentracij snovi
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za izpust odpadnih voda iz ~istilnih naprav in je zagotovljeno
odstranjevanje blata iz ~istilne naprave na predpisan na~in.
21. ~len
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, zavezanca
skladno z zakonom oprosti pla~ila takse ali mu pla~ilo takse
zmanj{a, ~e ta obra~unano takso uporabi za izvajanje sanacijskih ali drugih del za zmanj{anje obremenjevanja voda.
Zavezanec je v celoti opro{~en pla~ila takse, ~e ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na podlagi sanacijskega programa oceni, da bi z oprostitvijo takse izvedba sanacijskih del
potekala hitreje in bi bila s tem obremenitev okolja znatno
manj{a. Zavezancu se praviloma pla~ilo takse letno zmanj{a
do zneska sredstev, ki jih vlo‘i na leto v izvedbo sanacijskega
ali drugega programa zmanj{evanja onesna‘evanja voda.
VII. NADZOR
22. ~len
Izvajanje te uredbe nadzira in{pektorat za okolje in
prostor.
VIII. KAZENSKE DOLO^BE
23. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
zavezanec, ki stori prekr{ek:
– ~e ne vlo‘i napovedi v predpisanem roku ali ~e v
napovedi navede napa~ne podatke in zato pride do zni‘anja
osnove ali vi{ine odmerjene takse (prvi odstavek 10. ~lena in
11. ~len),
– ~e ne hrani dokumentacije, s katero dokazuje resni~nost podatkov iz napovedi, predpisani ~as (13. ~len te uredbe).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek tudi odgovorna oseba zavezanca, ki je pravna
oseba in stori prekr{ek iz prej{njega odstavka.
IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
24. ~len
Vlada Republike Slovenije dolo~i ceno za enoto obremenitve za leto 1995 s sklepom.
25. ~len
Zavezanci iz prvega odstavka 4. ~lena te uredbe pla~ujejo takso:
– od 1. 9. 1995 za enote obremenitve KPK,
– od 1. 1. 1997 tudi za enote obremenitve ‘ivega srebra,
kadmija, kroma, niklja, svinca in bakra vklju~no z njihovimi
spojinami, izra‘ene kot kovine,
– od 1. 1. 2000 tudi za enote obremenitve organskih
halogenskih spojin in strupene snovi za vodne bolhe,
– od 1. 1. 2003 tudi za enote obremenitve fosforja in
du{ika.
26. ~len
Zavezanec iz prvega odstavka 4. ~lena te uredbe, ki
pla~uje vodno povra~ilo za onesna‘eno vodo na podlagi uredbe o vodnih povra~ilih (Uradni list RS, {t. 6/94), v napovedi
za leto 1995 navede tudi podatke o vodnem povra~ilu do 31.
8. 1995.
^e zavezanec za vodno povra~ilo iz prej{njega odstavka
ni zavezanec po tej uredbi, mora to skupaj z navedbo razlogov sporo~iti upravi do 31. avgusta 1995.
27. ~len
Zavezanci iz drugega, tretjega in ~etrtega odstavka 4.
~lena te uredbe pla~ujejo takso od 1. januarja 1996.
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28. ~len
Do uveljavitve predpisov o obratovalnem monitoringu
za odpadne vode so zavezanci iz prvega odstavka 4. ~lena te
uredbe pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko ali njej podobno dejavnost, in posamezniki, ki samostojno opravljajo
gospodarsko ali njej podobno dejavnost, ~e odvajajo tehnolo{ke odpadne vode.
Do uveljavitve predpisov iz prej{njega odstavka se za
izra~un osnove za odmero takse za tehnolo{ko odpadno vodo
uporabljajo podatki iz analiz odpadnih voda, ki se izvajajo na
podlagi strokovnega navodila o metodologiji za preiskavo
kakovostnih in koli~inskih sprememb odpadnih voda (Uradni
list SRS, {t. 4/85).
29. ~len
Navodilo o na~inu dolo~anja koli~ine in stopnje onesna‘enosti voda (Uradni list SRS, {t. 29/76) preneha veljati 31.
avgusta 1995.
30. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 423-04/95-1/1-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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BANKA SLOVENIJE
1981.
Na podlagi 62. ~lena in drugega odstavka 20. ~lena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije
SKLEP
o dopolnitvi sklepa o na~inu izvajanja poslov za
Republiko Slovenijo
1. V sklepu o na~inu izvajanja poslov za Republiko
Slovenijo (Uradni list RS, {t. 10/92) se za 3. to~ko doda nova
3.a to~ka, ki se glasi:
3.a Ne glede na dolo~ila 1. do 3. to~ke sklepa lahko
Republika Slovenija na podlagi posebne pogodbe o sodelovanju, sklenjene med Republiko Slovenijo in Banko Slovenije, vpla~a pri Banki Slovenije vezano vlogo.
^as vezave in obrestna mera sta dolo~ena glede na
primerljive roke dospelosti in obrestne mere za blagajni{ke
zapise Banke Slovenije. Za posamezno vezano vlogo sta
obrestna mera in ~as vezave lahko odvisna tudi od pogojev za
uresni~evanje nalog denarne politike in vplivov na stro{ke
finan~nega posredovanja.
Na ponudbo Republike Slovenije guverner Banke Slovenije s sklepom dolo~i znesek za vezavo, ~as vezave in
obrestno mero za posamezno vlogo.
2. Za 7. to~ko se doda nova 7.a to~ka, ki se glasi:
7.a Ne glede na dolo~ila 7. to~ke lahko Banka Slovenije
na podlagi vezane vloge iz 3.a to~ke tega sklepa odobri
Republiki Sloveniji posojilo za premo{~anje ~asovne neusklajenosti med pritoki in odtoki sredstev v ~asu trajanja vezane vloge.
^as trajanja premostitvenega posojila je odvisen od ~asa vezave vloge, ki je podlaga za posojilo.
Obrestna mera za ~rpano posojilo se dolo~i v odvisnosti
od obrestne mere za vezano vlogo in vi{ino zapro{enega
posojila. ^e premostitveno posojilo zna{a do 20 odstotkov
vezane vloge je obrestna mera za posojilo za eno odstotno
to~ko vi{ja od obrestne mere za vezano vlogo. Obrestna mera
se pove~uje za dodatno odstotno to~ko za vsako nadaljnje
pove~anje posojila za dodatnih do 20 odstotkov vezane vloge. Najvi{ja obrestna mera za posojilo, ki je enako znesku
vezane vloge, je pet odstotnih to~k nad obrestno mero za
vezano vlogo.
Na podlagi zahteve Ministrstva za finance guverner Banke Slovenije s sklepom dolo~i znesek posojila, ~as ~rpanja,
obrestno mero ter druge pogoje za vsako ~rpanje posojila.
3. Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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