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^em{eniku v koli~ini cca 0,025 m³/s in bo v bodo~nosti postopoma naraslo na predvidenih 0,300 m³/s.
III. PRIORITETA
Prevajanje vode za vodne akumulacije - ribnike na obmo~ju
protokolarnega objekta Brdo, ki obenem bogati vodotok Suha, v
max. koli~ini 0,300 m³/s.
IV. PRIORITETA
Gospodarsko izkori{~anje vode za proizvodnjo elektri~ne
energije v posameznih mHE in odvzem vode za dodatno zasne‘evanje smu~i{~ na Krvavcu.
Na podlagi zgoraj navedenih prioritet bo raba in izkori{~anje vode vodotoka Kokre potekalo po naslednjem vrstnem redu:
1. Pretok vodotoka Kokre do biolo{kega minimuma - odvzem vode iz korita ni dovoljen.
2. Pretok do biol. minimuma + 0,300 m³/s - mo‘en odvzem
za vodovodni sistem Kranj.
3. Pretok do biol. minimuma + 0,600 m³/s - mo‘en odvzem
za akumulacije na Brdu.
4. Pretok do biol. minimuma + 0,600 m³/s + Qt min - mo‘en
pri~etek obratovanja posameznih mHE in odvzem za dodatno
zasne‘evanje Krvavca. (Qt min je najni‘ji pretok, pri katerem
turbina posamezne mHE obratuje izven kavitacijskega obmo~ja).

2156.
Na podlagi pete alinee 108. ~lena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, {t. 82/94 in 21/95) izdaja Vlada Republike
Slovenije
UREDBO
o dopolnitvah uredbe o na~inu izdelave razdelitvene
bilance in na~inu ugotavljanja dele‘a ob~in v dru‘benem
kapitalu obstoje~ih veterinarskih zavodov
1. ~len
Za 6. ~lenom uredbe o na~inu izdelave razdelitvene bilance in na~inu ugotavljanja dele‘a ob~in v dru‘benem kapitalu
obstoje~ih veterinarskih zavodov (Uradni list RS, {t. 10/95) se
doda nov 6.a ~len, ki se glasi:
“6.a ~len
Veterinarski zavod Slovenije evidentira v otvoritveni bilanci na dan 1. julija 1995 del sredstev, ki jih posamezen obstoje~i veterinarski zavod po odlo~bi ministrstva, pristojnega za
veterinarstvo, v skladu z zakonom o veterinarstvu in delitveno
bilanco nameni Veterinarskemu zavodu Slovenije po bilanci na
dan 1. januarja 1993.
Dokon~no stanje sredstev v lastnini Republike Slovenije,
s katerimi upravlja Veterinarski zavod Slovenije po prenosu od
obstoje~ih veterinarskih zavodov, se opravi na podlagi zaklju~nega ra~una, ki ga obstoje~i veterinarski zavodi morajo izdelati
na dan 30. junija 1995 v roku 30 dni po prejemu odlo~be
ministrstva, pristojnega za veterinarstvo, o soglasju k razdru‘itvi sredstev. Razdelitvena bilanca, ki se na tej podlagi napravi
na dan 30. junija 1995, se izdela upo{tevaje izhodi{~a, dolo~ena
v to~ki C) navodil za izdelavo razdelitvenih bilanc, ki so priloga
uredbi. Obstoje~i veterinarski zavod mora Veterinarskemu zavodu Slovenije predati tudi vse evidence, ki dokazujejo stanje
sredstev v razdelitveni bilanci.
Veterinarski zavod Slovenije knji‘i odmike od stanja, ugotovljenega na dan 1. 1. 1993, v svojo otvoritveno bilanco na dan
1. 7. 1995. Veterinarski zavod Slovenije ima pravico in obveznost preveriti pravilnost izdelanih razdelitvenih bilanc in mora
svojo potrditev oziroma zavrnitev sporo~iti v petih dneh od
prejema popolne dokumentacije razdelitvene bilance, sicer se
{teje, da se z njo strinja.
Obstoje~i veterinarski zavodi morajo obveznosti, ki jih je
mogo~e poravnati le v denarju, nakazati Veterinarskemu zavodu Slovenije v petnajstih dneh po potrditvi razdelitvene bilance
s strani Veterinarskega zavoda Slovenije, razen sredstev na ‘iro
ra~unu obstoje~ega veterinarskega zavoda na dan 30. junija
1995, ki so namenjena za dejavnosti, ki jih lahko izvaja le
Veterinarski zavod Slovenije. Ta sredstva mora obstoje~i veterinarski zavod nakazati Veterinarskemu zavodu Slovenije v
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petih dneh po uveljavitvi te uredbe. Pri tem se obra~unavajo
obresti v vi{ini R + 7 % in sicer za sredstva na ‘iro ra~unu, ki so
namenjena za izvajanje dejavnosti Veterinarskega zavoda Slovenije, od 30. junija 1995 pa do popla~ila, za druga sredstva, ki
se popla~ajo v denarju, pa od prejema potrditve razdru‘itvene
bilance s strani Veterinarskega zavoda Slovenije pa do popla~ila.
Druga sredstva morajo obstoje~i veterinarski zavodi izro~iti
Veterinarskemu zavodu Slovenije v petnajstih dneh v naravi. Za
vpis sprememb v zemlji{ki knjigi pri nepremi~ninah pa morajo
obstoje~i veterinarski zavodi oziroma Veterinarski zavod Slovenije vlo‘iti ustrezne predloge v treh mesecih po potrditvi razdelitvene bilance s strani Veterinarskega zavoda Slovenije.
Potrdilo Veterinarskega zavoda Slovenije, da so sredstva
v skladu s to uredbo predana Veterinarskemu zavodu Slovenije,
je pogoj za pridobitev prvega soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.”
2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 300-01/95-12/2-8
Ljubljana, dne 27. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2157.
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 spremembi uredbe o taksi za obremenjevanje vode
1. ~len
Priloga 1, ki je sestavni del uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, {t. 41/95) se spremeni tako, da se
glasi:
“PRILOGA 1
DOLO^ANJE ENOT OBREMENITVE ZA TEHNOLO[KE
ODPADNE VODE IN KONCENTRACIJA IN LETNA
KOLI^INA SNOVI, DO KATERE SE ENOT
OBREMENITVE NE DOLO^A
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2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 423-04/95-1/2-8
Ljubljana, dne 27. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2158.
Na podlagi prvega odstavka 29. ~lena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, {t. 32/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi uredbe o zavarovanju samoniklih gliv
1. ~len
Na koncu prvega odstavka 7. ~lena uredbe o zavarovanju
samoniklih gliv (Uradni list RS, {t. 38/94) se doda naslednje
besedilo: “v ~asu od 1. septembra do 30. aprila.”
V 7. ~lenu uredbe se tretji odstavek spremeni tako, da se
za besedami “ime in priimek posameznika-nabiralca”, doda
besedi: “njegov naslov.”
2. ~len
Na koncu 8. ~lena uredbe se doda besedilo: “od tega
najve~ dva kilograma su{enih gob na leto.”
3. ~len
9. ~len uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“9. ~len
Izvoz sve‘ih gob je dovoljen v ~asu od 1. septembra do
30. aprila.
Iznos gob in gobjih izdelkov preko dr‘avne meje je prepovedan.
Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka se lahko iznesejo
gobji izdelki, ki so bili kupljeni, kar se dokazuje z ra~unom
trgovca.
Ne glede na dolo~bo prvega odstavka tega ~lena lahko
imetniki prepustnice s kmetijskim vlo‘kom dnevno iznesejo
najve~ dva kilograma sve‘ih gob.
Iznos gob in gobjih izdelkov, ki so bili v Slovenijo prine{eni je dovoljen samo ob predlo‘itvi potrdila.
Potrdila iz prej{njega odstavka izdajajo na zahtevo posameznika ob vstopu v dr‘avo carinski organi.
Izvoz gob in gobjih izdelkov je dovoljen ob pogojih,
dolo~enih s to uredbo. Izvoznik mora poleg druge dokumentacije, ki spremlja po{iljke gob in gobjih izdelkov ob izvozu,
carinskim organom predlo‘iti pisno izjavo odkupovalca, da so
gobe odkupljene v skladu s to uredbo. Izjava mora vsebovati
zaporedno {tevilko izjave, ime oziroma firmo odkupovalca,
njegov naslov, ime oziroma firmo izvoznika, vrsto in koli~ino
gob, ki so predvidene za izvoz, datum izdaje izjave ter podpis in
{tampiljko odkupovalca.”
Pri prera~unavanju koli~ine su{enih gob se upo{teva, da
so su{ene gobe desetkrat la‘je od sve‘ih gob.
Brez izjave odkupovalca izvoz gob ni dovoljen. Carinski
organi po{ljejo izjavo iz prej{njega odstavka dr‘avnemu organu, pristojnemu za tr‘no in{pekcijo.”
4. ~len
V prvem odstavku 10. ~lena uredbe se besedilo “mejna
kmetijska in{pekcija” nadomesti z besedama “fitosanitarna in{pekcija.”
V 10. ~lenu uredbe se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
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Poobla{~ene osebe organov iz prvega odstavka tega ~lena
lahko za kr{itev iz 3. to~ke 12. ~lena te uredbe zase‘ejo nabrane
gobe in odredijo njihovo hrambo do odlo~itve pristojnega
organa.
Sedanji tretji odstavek postane ~etrti odstavek.
5. ~len
V 11. ~lenu uredbe se spremeni:
– v prvem odstavku vrednost denarne kazni iz 100.000 v
500.000 tolarjev;
– v drugem odstavku vrednost denarne kazni iz 15.000 v
50.000 tolarjev.
V prvem odstavku 12. ~lena uredbe se spremeni vrednost
denarne kazni iz 15.000 v 50.000 tolarjev.
6. ~len
V prvem odstavku 12. ~lena uredbe se doda nova 3. to~ka,
ki se glasi:
3. ~e nabere ve~ kot trikratno dovoljeno koli~ino gob (prvi
odstavek 5. ~lena);
Sedanji 3. in 4. to~ka se pre{tevil~ita v 4. in 5. to~ko.
7. ~len
Ta uredba za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 321-04/94-1/4-8
Ljubljana, dne 27. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2159.
Na podlagi 15. in 18. ~lena zakona o RTV Slovenija
(Uradni list RS, {t. 18/94) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Republike
Slovenije na 155. seji 20. julija 1995 sprejela
SKLEP
o soglasju k RTV naro~nini
1. ~len
Mese~na naro~nina za televizijski in radijski program RTV
Slovenija pla~ujejo uporabniki radijskih TV sprejemnikov v
pav{alnem znesku, in sicer:
1. Za zasebno rabo RTV sprejemnikov
a) Naro~niki - fizi~ne osebe pla~ujejo mese~no naro~nino
za vse svoje TV radijske sprejemnike, ki jih uporabljajo osebno
oziroma skupaj s ~lani svoje dru‘ine v pav{alnem
znesku
1.540 SIT
b) ^e ima naro~nik za zasebno rabo le radijski sprejemnik
oziroma za sprejemnike pla~uje mese~no naro~nino v
vi{ini
455 SIT
Enako naro~nino, kot je navedena pod a) in b) pla~ujejo
tudi podjetja, zavodi, zasebni podjetniki in druge organizacije
za TV in radijske sprejemnike, ki so namenjeni izklju~no osebni rabi zaposlenih.
2. Za javno rabo RTV sprejemnikov
a) Podjetniki, obrtniki in pravne osebe, ki imajo TV in
radijske sprejemnike v svojem poslovnem prostoru, kot so:
gostinski lokal, hotel, turisti~na naselja, trgovine, restavracije
in podobno in so namenjeni javni rabi, pla~ujejo za vsako
poslovno enoto
– uporabnico sprejemnika mese~no pav{alno naro~nino v
vi{ini
4.360 SIT
b) ^e ima poslovna enota – uporabnica samo radijske
sprejemnike je mese~na naro~nina
1.635 SIT

