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Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo

Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 117/06), četrte alinee tretjega odstavka 3. člena Zakona
o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS,
št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) in 9. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o višini povračil stroškov v zvezi z delom
in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo
v davčno osnovo
1. člen
(vsebina in področje uporabe uredbe)
(1) Ta uredba določa višine povračil stroškov v zvezi z
delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in
drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu s 3., 4., 7. in 8. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 44. člena Zakona o
dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu:
ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja.
(2) Uredba se smiselno uporablja tudi za potrebe 45.,
57., 106. in 107. člena ZDoh-2, 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93,
22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) in 3. člena Zakona o
prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96
– ZDavP, 34/96, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00
in 97/01).
2. člen
(prehrana med delom)
(1) Povračilo stroškov za prehrano med delom se ne
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, za
vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več,
do višine 5,54 eura.
(2) Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več,
se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom
v skladu s prejšnjim odstavkom, v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano
med delom, do višine 0,69 eura za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.
(3) Pod pogoji in do višin iz prvega in drugega odstavka
tega člena se prizna strošek prehrane med delom delojemalcu,
ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine.
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3. člen
(prevoz na delo in z dela)
(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do
višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču
najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
(2) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se
delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče
po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu
opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno
prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec od tam vsaj
štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.
(3) Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi
pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se
izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z
osebnim ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo
po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni
prevoz. Postajališče po tej uredbi je mesto, kjer je mogoče
uporabiti javno prevozno sredstvo in je kot tako določeno v
aktih prevoznika.
(4) Če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča
oddaljeno več kot en kilometer, se v davčno osnovo poleg
povračila stroškov iz prvega odstavka ne všteva povračilo
stroškov prevoza do višine 0,15 eura za vsak polni kilometer
razdalje med običajnim prebivališčem in le-temu najbližjim postajališčem.
(5) Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more
uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo, ne glede
na tretji in četrti odstavek tega člena, ne všteva povračilo
stroškov prevoza do višine 0,15 eura za vsak polni kilometer
razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja
dela.
(6) Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se
upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.
(7) Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega
vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo
službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za
prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja.
(8) Delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, se ne glede na prvi, tretji, četrti in peti odstavek tega
člena prizna strošek prevoza na delo in z dela do višine 0,15
eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.
4. člen
(dnevnice)
(1) Če traja službeno potovanje v Republiki Sloveniji (v
nadaljnjem besedilu: Slovenija) nad 12 do 24 ur, se v davčno
osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica
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do višine 15,02 eura; če traja službeno potovanje v Sloveniji
nad 8 do 12 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do
višine 7,51 eura; če traja službeno potovanje v Sloveniji nad
6 do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine
5,26 eura.
(2) Če traja službeno potovanje v tujini nad 14 do 24 ur,
se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva
dnevnica do višine zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v predpisu Vlade Republike Slovenije,
ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino (v
nadaljnjem besedilu: predpis Vlade); če traja službeno potovanje v tujini nad 8 do 14 ur, se v davčno osnovo ne všteva
dnevnica do višine 75 odstotkov zneska iz predpisa Vlade; če
traja službeno potovanje v tujini nad 6 do 8 ur, se v davčno
osnovo ne všteva dnevnica do višine 25 odstotkov zneska iz
predpisa Vlade.
(3) Če je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in se delo opravlja na območju
Slovenije, delojemalec pa se vsakodnevno vrača v kraj kjer
prebiva, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja,
ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena,
ne všteva povračilo stroškov prehrane med delom, do višine
in pod pogoji, ki so določeni v 2. členu te uredbe.
5. člen
(prevoz na službenem potovanju)
(1) Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju
se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja
do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi
sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali
kombiniranim vozilom v komercialne namene, ali za najem
osebnega avtomobila.
(2) Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi povračilo stroškov za takse (letališke takse,
peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če
se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.
(3) V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno
sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,29 eura za vsak
prevožen kilometer.
(4) Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju
se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim
nalogom in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna
odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza.
6. člen
(prenočevanje na službenem potovanju)
(1) Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja do višine dejanskih stroškov za prenočevanje.
(2) Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano
s potnim nalogom in z računi.
(3) Če stroški prenočevanja na službenem potovanju v
Sloveniji, ki traja nad 8 do 12 ur, vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek dnevnice iz 4. člena te uredbe, do katerega se
ta ne všteva v davčno osnovo, zmanjša za 15 odstotkov; če
stroški prenočevanja na službenem potovanju v Sloveniji, ki
traja nad 12 do 24 ur, vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek
dnevnice iz 4. člena te uredbe, do katerega se ta ne všteva v
davčno osnovo, zmanjša za 10 odstotkov.
(4) Če stroški prenočevanja na službenem potovanju v
tujini, ki traja nad 8 do 14 ur, vključujejo tudi plačilo zajtrka,
se znesek dnevnice iz 4. člena te uredbe, do katerega se ta
ne všteva v davčno osnovo, zmanjša za 15 odstotkov; če
stroški prenočevanja na službenem potovanju v tujini, ki traja
nad 14 do 24 ur, vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek
dnevnice iz 4. člena te uredbe, do katerega se ta ne všteva v
davčno osnovo, zmanjša za 10 odstotkov.
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7. člen
(terenski dodatek)
(1) Terenski dodatek oziroma povračilo stroškov za delo
na terenu se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je izplačan delojemalcu, ki najmanj dva dni
zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega običajnega
prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca.
(2) Če delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje, se
delojemalcu v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja
ne všteva terenski dodatek iz prvega odstavka tega člena do
višine 3,13 eura na dan.
(3) Če delodajalec ne zagotovi prehrane in prenočevanja,
se delojemalcu v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov
za delo na terenu, do višin in pod pogoji, ki so s to uredbo določeni za dnevnice in prenočevanje na službenem potovanju.
(4) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena se terenski
dodatek do višine 3,13 eura na dan ne všteva v davčno osnovo
dohodka iz delovnega razmerja, če je pod pogoji, določenimi v
kolektivni pogodbi, izplačan delojemalcu, ki najmanj dve izmeni
zaporedoma dela izven kraja svojega običajnega prebivališča
in izven kraja sedeža delodajalca.
(5) Če je bilo delojemalcu izplačano nadomestilo za ločeno življenje, se terenski dodatek oziroma povračilo stroškov
za delo na terenu všteva v davčno osnovo, razen če je bil
delojemalec z delovnega mesta, na katero je bil razporejen ali
napoten na delo zaradi službenih potreb, poslan na teren.
8. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)
(1) Nadomestilo za ločeno življenje se ne všteva v davčno
osnovo dohodka iz delovnega razmerja delojemalca, ki opravlja
delo izven kraja, kjer živi s svojo družino, ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje
družine, do višine 334 eurov na mesec.
(2) Družina po tem členu je življenjska skupnost staršev
in otrok, določena s predpisi o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, pri čemer se šteje, da ta skupnost obstaja le do
otrokovega dopolnjenega osemnajstega leta starosti oziroma
največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti, če se
otrok redno šola. Ne glede na prejšnji stavek je družina po tem
členu tudi življenjska skupnost zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev.
9. člen
(jubilejna nagrada)
(1) Jubilejna nagrada se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine:
– 460 eurov za 10 let delovne dobe,
– 689 eurov za 20 let delovne dobe,
– 919 eurov za 30 let delovne dobe,
– 919 eurov za 40 let delovne dobe.
(2) Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za
skupno delovno dobo, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo pri zadnjem
delodajalcu vštevajo v davčno osnovo. Če je bila delojemalcu
izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane
jubilejne nagrade za skupno delovno dobo vštevajo v davčno
osnovo.
10. člen
(odpravnina ob upokojitvi)
Odpravnina ob upokojitvi se do višine 3.443 eurov ne
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
11. člen
(solidarnostna pomoč)
(1) Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo
dohodka iz delovnega razmerja:
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– v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 3.443 eurov;
– v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca, do višine 1.252 eurov.
(2) Za solidarnostno pomoč po prvi alinei prejšnjega odstavka se šteje tudi povračilo stroškov pogreba v primeru smrti
delojemalca.
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neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom
(RON) 98 ali več

16307

400,0300

2.

od plinskega olja iz tarifnih oznak od
2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000
litrov), in sicer:

12. člen

2.1.

za pogonski namen

(plačila vajencem, dijakom in študentom)

2.2.

za gorivo za ogrevanje

3.

od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00
(za 1.000 kilogramov), in sicer:

3.1.

za pogonski namen

3.2.

za gorivo za ogrevanje

4.

od metana iz tarifne oznake 2711 29 00
(za 1.000 kilogramov), in sicer:

4.1.

za pogonski namen

4.2.

za gorivo za ogrevanje

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.

5.

Št. 00712-57/2006/10
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
EVA 2006-1611-0162

od zemeljskega plina (tarifni oznaki
2711 11 00 in 2711 21 00) (za en kubični
meter)

5.1.

za pogonski namen

0,0060

5.2.

za gorivo za ogrevanje

0,0060

6.

od kerozina iz tarifnih oznak iz tarifnih
oznak 2710 19 21 in 2710 19 25 (za
1.000 litrov), in sicer:

6.1.

za pogonski namen

6.2.

za gorivo za ogrevanje

21,0000

7.

od kurilnega olja iz tarifnih oznak od
2710 19 61 do 2710 19 69 (za 1.000
kilogramov)

15,0200

od trdih goriv iz tarifnih oznak 2701, 2702
in 2704 (za 1 gigajoul kalorične vrednosti)

0,2900

od biogoriv iz šestega odstavka 53. člena
ZTro

0,0000.

(1) Plačila vajencem za obvezno praktično delo se ne
vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja,
glede na letnik šolanja, do višine:
– 84 eurov na mesec za 1. letnik;
– 126 eurov na mesec za 2. letnik;
– 167 eurov na mesec za 3. letnik;
– 167 eurov na mesec za 4. letnik.
(2) Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično
delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se
ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja
do višine 172 eurov za opravljeno obvezno praktično delo v
obdobju enega meseca.
13. člen

323,3000
21,0000

134,3700
0,0000

134,3700
0,0000

(uveljavitev)

Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

6106.

Uredba o določitvi zneska trošarine za
energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in
122/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zneska trošarine za energente
1. člen
Trošarina se v zneskih, določenih s to uredbo, plačuje:
eurov
1.

od motornega bencina iz tarifnih oznak
2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45,
2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59
(za 1.000 litrov), in sicer za:

1.1.

letalski bencin

421,6100

1.2.

osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad
0,013 g/l

421,6100

1.3.

neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom
(RON) do manj kot 98

400,0300

9.

10.

302,4400

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
(Uradni list RS, št. 1/05, 5/05, 9/05, 19/05, 25/05, 32/05, 46/05,
51/05, 55/05, 59/05, 63/05, 68/05, 91/06, 99/06 in 133/06).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00712-64/2006/5
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
EVA 2006-1611-0130
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05 in 49/06) se drugi
odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Manjša sprememba sistemizacije je sprememba oziroma dopolnitev sistemizacije organa državne uprave, ki se
ne nanaša na več kot petdeset delovnih mest ter hkrati ne na
več kot deset odstotkov delovnih mest v posameznem organu
državne uprave, oziroma dvajset odstotkov delovnih mest v
Ministrstvu za zunanje zadeve.«
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se črta tretji stavek.
3. člen
V 18. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se za izvajanje strokovnega izpopolnjevanja ter usposabljanja za delo
v pravosodnih organih izven direktorata oziroma sekretariata
lahko v okviru pristojnega ministrstva oblikuje Center za izobraževanje v pravosodju.«
4. člen
V 54. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: »iste
smeri«.
V 54. členu se v devetem odstavku beseda: »razporeditvi« nadomesti z besedo: »premestitvi«, za besedo: »izkušenj«
se namesto pike postavi vejica in doda besedilo: »pri čemer je
javnega uslužbenca možno premestiti na strokovno-tehnično
delovno mesto v tarifnem razredu VII/III.«
5. člen
V Prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri
delovnem mestu pod zaporedno številko 22. Višji policist in pri
delovnem mestu pod zaporedno številko 23. Policist besedilo:
»pisanje kazenskih ovadb oziroma predlogov sodniku za prekrške« nadomesti z besedilom: »pisanje kazenskih ovadb in
opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi«.
V Prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se
pod zaporedno številko 68. doda novo delovno mesto Višji
nadzornik, kot sledi:
68. Delovno mesto: VIŠJI NADZORNIK
Naloge:

– opravljanje zahtevnejših inšpekcijskih
   postopkov pred izdajo odločbe
– opravljanje zahtevnejših upravnih nalog
– odločanje v hitrem prekrškovnem postopku
– vodenje zahtevnejših evidenc in opravljanje
   dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil na njihovi
   podlagi
– vodenje seznamov in pregledov
   s strokovnega področja
– izdelovanje zahtevnejših evidenc
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Nazivi: Višji nadzornik III, II in I
Zahtevana strokovna izobrazba: najmanj višja strokovna
Poseben pogoj: strokovni upravni izpit, preizkus znanja za
vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
6. člen
V Prilogi III (Uradniški položaji) se pod številko D.1. besedilo Poimenovanje položaja dopolni tako, da se za besedo:
»davčnega« vstavi besedilo: »ter carinskega«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-39/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-3111-0006
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

6108.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s
finančnim premoženjem države in občin

Na podlagi 80.h člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin
1. člen
V Uredbi o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03)
se v petem odstavku 3. člena besedilo »5,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »20.000 eurov«.
2. člen
V 8. členu se v drugem odstavku pred besedilom »kapitalska naložba države« doda besedilo »neposredna ali posredna«.
3. člen
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Člani in tajnik komisije so upravičeni do sejnine in
povračila potnih stroškov in plačila dnevnice v skladu s
predpisi, ki veljajo za gospodarstvo, razen če članu komisije
potne stroške že povrne oziroma dnevnico že plača delodajalec. Sejnina se praviloma določi v višini, ki velja za člane
nadzornega sveta družbe, v kateri je kapitalska naložba, ki
je predmet postopka prodaje po tej uredbi, oziroma njej primerljive družbe. Sejnino določi predstojnik uporabnika oziroma v primeru prodaje neposredne ali posredne kapitalske
naložbe države minister za finance na predlog predstojnika
uporabnika.«.
4. člen
V 15. členu se v prvem odstavku besedilo »s 94. členom
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00,
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30/01 – ZTel-1 in 33/03)« nadomesti z besedilom »z 18. členom
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06)«.
5. člen
V 16. členu se na koncu petega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Če je katerikoli od predmetov prodaje, vključenih v posamezni program prodaje, neposredna ali posredna
kapitalska naložba države, komisija na enak način kot predstojnika uporabnika tekoče obvešča tudi ministra, pristojnega
za finance.«.
6. člen
V 19. členu se v tretjem odstavku besedilo »5,000.000
SIT« nadomesti z besedilom »20.000 eurov«.
7. člen
V 24. členu se v prvem odstavku besedilo »100,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »400.000 eurov«.
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sejnine v skladu s spremenjenim 9. členom uredbe za posamezne komisije, ki so že imenovane, postopek prodaje pa na
dan uveljavitve te uredbe še ni bil zaključen.
16. člen
Sejnine in drugi stroški po tej uredbi se začnejo izplačevati za udeležbo na sejah, ki bodo izvedene po datumu uveljavitve
te uredbe.
17. člen
Ta uredba začne veljati in se uporablja s 1. januarjem 2007, razen 4. člena (spremenjenega prvega odstavka
15. člena uredbe), ki se uporablja od 7. januarja 2007 dalje.
Št. 00712-63/2006/5
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
EVA 2005-1611-0047
Vlada Republike Slovenije

8. člen
V 29. členu se v drugem odstavku v prvi alinei beseda
»vrednotni« nadomesti z besedo »vrednostni«.
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– če je predmet prodaje terjatev, ali«.
9. člen
V 32. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »tolarjih« nadomesti z besedo »eurih«.
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dr. Milan Zver l.r.
Minister

6109.

Sklep o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v
euro v Zakonu o sodnih taksah

10. člen
V 36. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je izbrana metoda prodaje javna ponudba, se poziv zainteresiranim kupcem objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. Kratko obvestilo o objavi razpisa ali celoten razpis se
lahko objavi v takšnih domačih in po potrebi tudi tujih sredstvih
javnega obveščanja, ki ustrezajo v programu opredeljenim ciljem
prodaje.«.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o sodnih
taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

11. člen
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je izbrana metoda prodaje javna dražba, se ta objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kratko obvestilo o objavi
razpisa ali celoten razpis se lahko objavi v takšnih domačih in
po potrebi tudi tujih sredstvih javnega obveščanja, ki ustrezajo
v programu opredeljenim ciljem prodaje. Med objavo razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije in javno dražbo mora preteči
najmanj 15 dni in ne več od 45 dni.«.

I
Vrednost točke, določena v drugem odstavku 7. člena
Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), se zaradi uvedbe eura kot valute Republike
Slovenije spremeni tako, da znaša 0,0793 eura.

12. člen
V 46. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kratko obvestilo o objavi razpisa ali celoten razpis se lahko
objavi v takšnih domačih in po potrebi tudi tujih sredstvih javnega obveščanja, ki ustrezajo v programu opredeljenim ciljem
prodaje.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »se lahko poziv objavi
tudi v tujem časopisu ali sredstvu obveščanja oziroma«.

SKLEP
o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v euro
v Zakonu o sodnih taksah

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uskladitvi vrednosti točke v Zakonu o sodnih taksah (Uradni
list RS, št. 77/02).
III
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 70002-2006/4
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
EVA 2006-2011-0111
Vlada Republike Slovenije

13. člen
V 56. členu se v drugem odstavku besedilo »5,000.000
SIT« nadomesti z besedilom »20.000 eurov«.
14. člen
V 60. členu se v 2. točki besedilo »150,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »600.000 eurov«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Predstojnik uporabnika oziroma minister za finance v roku
15 dni od uveljavitve te uredbe izda sklep o določitvi višine

dr. Milan Zver l.r.
Minister

6110.

Sklep o pripojitvi Tekstilnega inštituta Maribor
k javnemu zavodu Institut informacijskih
znanosti

Na podlagi četrte alinee 54. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91) v povezavi z 32. členom Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) je
Vlada Republike Slovenije sprejela
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SKLEP
o pripojitvi Tekstilnega inštituta Maribor
k javnemu zavodu Institut
informacijskih znanosti
I.
Z uveljavitvijo tega sklepa se Tekstilni inštitut Maribor,
Kraljeviča Marka ulica 21, 2000 Maribor (v nadaljevanju: TIM),
pripoji k javnemu zavodu Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju: IZUM).
II.
IZUM s 1. januarjem 2007 prevzame vse delavce, ki imajo na
dan uveljavitve tega sklepa sklenjeno delovno razmerje v TIM.
Vse pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih
razmerij, ki jih imajo delavci na dan prenosa pri Tekstilnem
inštitutu Maribor, prevzame IZUM.
IZUM v 3 mesecih ustrezno dopolni svoj akt o sistematizaciji.
III.
IZUM prevzame vse pravice, obveznosti in terjatve TIM,
nastale pri dosedanjem poslovanju.
IV.
Nepremične, ki so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju TIM, in nepremičnina, ki je v lasti in upravljanju TIM, se
prenesejo v upravljanje Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo in last Republike Slovenije.
V.
Z uveljavitvijo tega sklepa TIM preneha opravljati svoje
dejavnosti.
VI.
Potrebne postopke za izvedbo tega sklepa izvede direktor
IZUM.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-181/2006/3
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
EVA 2006-3211-0084
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

MINISTRSTVA
6111.

Pravilnik o izvajanju sistematičnega
spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali
v letu 2007

Na podlagi 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG,
62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja
bolezni in cepljenj živali v letu 2007
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa ukrepe, ki jih morajo v letu 2007
izvesti veterinarske organizacije, ki opravljajo javno veterinarsko službo na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu:
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veterinarske organizacije), Nacionalni veterinarski inštitut (v
nadaljnjem besedilu: NVI), lovske družine in upravljavci lovišč
s posebnim namenom, izvajalci odlova prostoživečih ptic,
izvajalec peroralnega cepljenja lisic ter imetniki živali zaradi
zagotavljanja sistematičnega spremljanja stanja bolezni in
cepljenja živali.
2. člen
(1) Uradni veterinar območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) z
odločbo po uradni dolžnosti določi veterinarski organizaciji rok
za izvedbo posameznih del iz tega pravilnika.
(2) Veterinarska organizacija mora pred vsakim začetkom
izvajanja del iz tega pravilnika obvestiti uradnega veterinarja
OU VURS.
(3) Veterinarske organizacije in NVI morajo mesečno, do
desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o
opravljenih delih in rezultatih preiskav iz tega pravilnika v centralni informacijski sistem VURS (v nadaljnem besedilu: CIS
VURS), v računalniški program EPI.
(4) V roku iz prejšnjega odstavka mora veterinarska organizacija uradnemu veterinarju OU VURS predložiti predlog
računa za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih ukrepov v
preteklem mesecu, iz katerega mora biti razvidno, da so bile
pristojbine odvedene v predpisanem roku.
(5) Uradni veterinar OU VURS na podlagi podatkov iz
računalniškega programa EPI ugotovi, ali je bil posamezni
ukrep iz tega pravilnika opravljen v skladu s predpisi in zahtevami iz tega pravilnika ter s podpisom računa potrdi, da
je bilo delo opravljeno v skladu s predpisi. Uradni veterinar
OU VURS mora račun potrditi do petnajstega dne v mesecu
za pretekli mesec na sedežu veterinarske organizacije, ki je
račun izdala.
3. člen
(1) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, registriranimi v Republiki Sloveniji, v skladu z navodili proizvajalca
cepiva.
(2) Veterinarska organizacija mora o vsakem cepljenju v
računalniški program EPI vpisati osebno ime in naslov oziroma
firmo in sedež imetnika živali, identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), oznako (številko) živali, datum
cepljenja oziroma preiskave, ime cepiva, ime proizvajalca cepiva, rok uporabnosti in kontrolno številko cepiva ter rezultate
diagnostične preiskave in številko vpisa vnesti v dnevnik o
veterinarskih posegih, ki se hrani na gospodarstvu.
(3) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna cepljenja in diagnostične preiskave iz tega pravilnika, predpisana
identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registrirane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati in o
tem obvestiti uradnega veterinarja OU VURS.
(4) Veterinarska organizacija mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati
uradnega veterinarja o vseh stranskih pojavih in morebitni
nezanesljivi imunosti.
(5) Veterinarska organizacija mora krvne vzorce jemati
istočasno za vse preiskave pri posameznih vrstah živali. Živali,
razen perutnine in rib, pri katerih se jemljejo vzorci, morajo biti
individualno označene tako, da je omogočena njihova prepoznavnost v zvezi z rezultati preiskav.
(6) Veterinarska organizacija in NVI morata podatke o
živalih na posameznem gospodarstvu pridobiti iz računalniškega programa EPI v obliki računalniškega izpisa, v računalniški
program pa vnesti podatke o opravljenih preiskavah oziroma
odvzetih vzorcih.
4. člen
Veterinarske organizacije in NVI morajo podatke, pridobljene pri izvajanju tega pravilnika, uporabljati v skladu s
predpisi o veterinarskih evidencah in jih varovati kot poslovno
tajnost.
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5. člen
Rezultate preiskav iz tega pravilnika mora NVI poslati
uradnemu veterinarju, ki je izdal odločbo, s katero je določil
rok za izvedbo posameznih del, in veterinarski organizaciji, ki
je vzorce odvzela.
6. člen
Stroški del iz tega pravilnika se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če ta pravilnik ne določa drugače.
II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU
7. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti
govedo v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen vranični prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se goveda žene na pašo oziroma najpozneje do
30. aprila 2007.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
8. člen
(1) Proti šumečemu prisadu je treba preventivno cepiti
govedo v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen šumeči prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se goveda žene na pašo oziroma najpozneje do
30. aprila 2007.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
9. člen
(1) Vzorčenje in laboratorijsko testiranje na bovino spongiformno encefalopatijo (v nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s Prilogo X Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o
določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje
nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št.
147 z dne 31. 5. 2001, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES).
(2) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES
je treba preiskati vsa goveda, starejša od 24 mesecev, ki so
bila zaklana v sili, in bolna goveda, starejša od 24 mesecev,
ki so bila poslana v klavnico z veterinarsko napotnico. Vzorce
odvzamejo uradni veterinarji v registriranih klavnicah za klanje
goved, preiskave opravi NVI.
(3) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je
treba preiskati vsa poginula goveda, starejša od 24 mesecev,
in vsa evtanazirana goveda, starejša od 24 mesecev. Vzorce
odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(4) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je
treba preiskati vsa goveda, starejša od 30 mesecev, ki so bila
zaklana v okviru programa izkoreninjenja kužnih bolezni in
niso kazala kliničnih znakov BSE. Vzorce odvzamejo uradni
veterinarji v registriranih klavnicah za klanje goved, preiskave
opravi NVI.
(5) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je
treba preiskati vse govedo ne glede na starost, kadar gre za
sum na BSE, in goveda, ki so bila usmrčena v okviru izvajanja
ukrepov iz točke 2(a) Priloge VII Uredbe 999/2001/ES. Vzorce
odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
10. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze, je treba:
– preiskati vsa goveda, starejša od 24 mesecev, v 20%
čred; program vzorčenja pripravi Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), vzorce odvzamejo
veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
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– prijaviti vse primere abortusov goved in raziskati oziroma ugotoviti njihov vzrok; v ta namen mora veterinar izpolniti
obrazec za prijavo abortusov pri govedu, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
(2) Na moških živalih v čredah iz prve alinee prejšnjega
odstavka, ki so uradno proste bruceloze, se preiskava ne
opravi, če so namenjene za zakol. V takem primeru veterinar
veterinarske organizacije o tem pisno obvesti uradnega veterinarja, ki po uradni dolžnosti izda odločbo, na podlagi katere
gredo lahko ta goveda le neposredno v zakol in se ne smejo
uporabljati kot plemenske živali.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
11. člen
Za ohranjanje statusa države, proste enzootske goveje
levkoze je treba:
– preiskati vsa goveda, starejša od 24 mesecev, v 20%
čred; program vzorčenja pripravi VURS, vzorce odvzamejo
veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri post
mortem pregledu v klavnici obvestiti OU VURS in vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce
odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI;
– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekcijah poginulih živali obvestiti OU VURS in vzorce spremenjenih
tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame
in preiskave opravi NVI.
12. člen
Za pridobitev statusa države, uradno proste tuberkuloze,
je treba odvzeti vzorce za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe z Mycobacterium bovis v vseh primerih, ko uradni
veterinar pri post-mortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri
govedu, starejšem od 30 mesecev. Vzorce odvzame uradni
veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI.
13. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko
pregledati vzorce goved, starejših od 24 mesecev, v skladu s
programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije istočasno z vzorci za preiskavo na brucelozo in levkozo, preiskave
opravi NVI.
(3) Program entomoloških preiskav na prisotnost vektorjev pripravi NVI in ga potrdi generalni direktor VURS. Preiskave
opravi NVI.
14. člen
Če veterinar oceni, da izvedba predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost za izvajalca preiskave
oziroma imetnika živali in zato izvedba predpisanih del pri tej
živali ni mogoča, mora o tem pisno, z obrazložitvijo obvestiti
OU VURS.
III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI
15. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti
drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se drobnico žene na pašo oziroma najpozneje do
30. aprila 2007.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
16. člen
(1) Proti šumečemu prisadu je treba preventivno cepiti
drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
šumeči prisad.
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(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se drobnico žene na pašo oziroma najpozneje do
30. aprila 2007.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
17. člen
(1) Vzorčenje in laboratorijsko testiranje ovac in koz
na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem
besedilu: TSE) se opravljata v skladu s Prilogo X Uredbe
999/2001/ES.
(2) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je
treba preiskati vse ovce in koze, ne glede na starost, kadar
gre za sum na TSE. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi
preiskave.
(3) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je
treba preiskati vse redno zaklane ovce in koze, ki so starejše
od 18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla več kot
dva stalna sekalca. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v registriranih klavnicah za klanje drobnice pri zakolu ovac in koz.
Preiskave opravi NVI.
(4) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je
treba v klavnici preiskati vse zaklane ovce in koze, ki so pri
ante-mortem pregledu kazale znake bolezni ali so bile zaklane
v sili in so v klavnico prispele z veterinarsko napotnico ter so
starejše od 18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla
več kot dva stalna sekalca. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji
v registriranih klavnicah za klanje drobnice pri zakolu ovac in
koz. Preiskave opravi NVI.
(5) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je
treba preiskati vse poginile ali usmrčene ovce in koze, ki so
starejše od 18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla
več kot dva stalna sekalca. Vzorce odvzame NVI v odobrenih
vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in
opravi preiskave.
(6) Z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je
treba preiskati minimalno število usmrčenih ovac oziroma koz,
ki so starejše od 12 mesecev ali pri katerih je skozi dlesen predrl en stalni sekalec, v skladu z odločbo uradnega veterinarja
v okviru zatiranja TSE. Minimalno število je določeno v Prilogi
III Uredbe 999/2001/ES. Vzorce odvzame NVI v odobrenih
vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in
opravi preiskave.
(7) Z metodami iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES je treba
zagotoviti dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorne teste)
vseh pozitivnih primerov praskavca. Preiskave opravi NVI ali
drug laboratorij, ki ga določi Evropska komisija.
(8) Z metodo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
je treba določiti genotip prionskega proteina:
– pri vsakem pozitivnem primeru TSE pri ovcah; vzorce
odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave;
– pri ovcah v tropih, kjer se po odločbi VURS izvaja eradikacija praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi
na praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije,
preiskave opravi NVI;
– pri naključnem vzorcu ovac v tropih v eradikaciji iz prejšnje alinee; vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih
klavnicah za klanje ovac, preiskave opravi NVI;
– odbranim ovnom za testnih postajah, ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom, in določenemu
številu ovc v skladu z rejskim programom; seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi
priznana rejska organizacija; vzorce odvzamejo veterinarske
organizacije, preiskave opravi NVI;
– pri 100 naključno izbranih poginulih ali evtanaziranih
ovcah; vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za
zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
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18. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze drobnice, je treba enkrat letno na Brucello melitensis na
registriranih gospodarstvih serološko preiskati 5% drobnice,
starejše od 6 mesecev.
(2) Program vzorčenja pripravi VURS.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
19. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba enkrat letno
serološko pregledati vzorce drobnice, starejše od 6 mesecev,
v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije istočasno z vzorci za preiskavo na brucelozo pri drobnici, preiskave
opravi NVI.
IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH
20. člen
(1) Na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in
bolezni Aujeszkega je treba na prašičerejskih gospodarstvih z
več kot 500 plemenskimi svinjami vsako četrtletje preiskati po
15 krvnih vzorcev pitancev in po 25 krvnih vzorcev izločenih
plemenskih svinj. Vzorce odvzame uradni veterinar na liniji
klanja, preiskave opravi NVI.
(2) Program vzorčenja iz prejšnjega odstavka pripravi
VURS.
(3) Na ostalih prašičerejskih gospodarstvih se vzorci na
prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in bolezni Aujeszkega odvzamejo v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije.
(4) Na bolezen Aujeszkega je treba preiskati vse plemenske merjasce. Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije,
preiskave opravi NVI.
V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI
21. člen
(1) Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti vse jate kokoši,
piščancev, puranov, japonskih prepelic, nojev, pegatk, jerebic
in matične jate fazanov, in sicer:
– na gospodarstvih, ki imajo nad 350 živali;
– v naseljih, kjer so gospodarstva, ki imajo nad 350 živali;
– v fazanerijah;
– v rejah nojev.
(2) Cepljenje se opravi s cepivi, ki izpolnjujejo pogoje iz
Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
22. člen
(1) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se opravi
po naslednjem programu:
– matične jate: 1 hlevski vzorec (20 krvnih vzorcev) iz
vsakega hleva vsakih 6 tednov;
– proizvodne jate nesnic konzumnih jajc: 1 hlevski vzorec
(20 krvnih vzorcev) iz vsakega hleva v času vzreje;
– proizvodne jate pitovne perutnine: 1 hlevski vzorec
(20 krvnih vzorcev) v vsakem objektu reje z več kot 350 živali,
najmanj enkrat letno;
– reje nojev: vzorci se odvzamejo v skladu s programom
VURS.
(2) Vzorce odvzame veterinarska organizacija, preiskave
opravi NVI.
23. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco se izvaja v
skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
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(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
VI. PREVENTIVNI UKREPI PRI KOPITARJIH
24. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti
kopitarje v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se kopitarje žene na pašo oziroma najpozneje do
30. aprila 2007.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH
25. člen
(1) Na virusno hemoragično septikemijo postrvi in infekciozno hematopoetsko nekrozo je treba preiskati ovarialno in semensko tekočino v vseh plemenskih jatah postrvi in lipanov.
(2) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH
26. člen
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege, malega panjskega
hrošča in tropilelozo je treba enkrat letno pregledati in preiskati
vse čebelje družine vzrejevalcev matic na lokaciji vzrejališča in
čebelje družine plemenilnih postaj.
(2) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN
PROSTOŽIVEČIH PTICAH
27. člen
(1) Za zatiranje stekline izvajalec peroralnega cepljenja
lisic izvede cepljenje v skladu s programom, ki ga pripravi
VURS.
(2) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati vzorce
uplenjenih lisic. VURS sporoči število vzorcev za posamezno
lovsko upravljavsko območje Zavodu za gozdove Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: ZGS). ZGS v letnih načrtih lovsko upravljavskega območja določi upravljavcem lovišč število vzorcev,
ki so jih dolžni oddati veterinarskim organizacijam.
(3) Lisice, uplenjene na cepnih območjih, je treba pregledati na prisotnost protiteles proti virusu stekline, jim odvzeti
spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost biomarkerja ter
določiti starost živali. V primeru pozitivnega rezultata se opravi
diferenciacija virusa.
(4) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
28. člen
(1) Skladno s programom, ki ga pripravi VURS, je treba
odvzeti vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev in jih serološko
preiskati na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in
bolezni Aujeszkega.
(2) Statistično podlago za pripravo programa pripravi
ZGS, ki VURS posreduje podatke o letnem odvzemu divjih
prašičev po upravljavcih lovišč.
(3) Na prisotnost virusov iz prvega odstavka tega člena
je treba preiskati tudi vse najdene poginule in povožene divje
prašiče.
(4) Vzorce odvzamejo lovske družine in lovišča s posebnim namenom v skladu s programom VURS, vzorce poginulih
in povoženih živali pa odvzame NVI. Preiskave opravi NVI.
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29. člen
(1) V skladu s prilogo III Uredbe 999/2001/ES je treba pri
prosto živečih in pri farmsko goljeni jelenjadi opraviti preiskave
na TSE.
(2) Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v skladu s programom, ki ga pripravi VURS, preiskave opravi NVI.
30. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco pri prostoživečih pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi
VURS.
(2) Vzorce odvzamejo izvajalci odlova prostoživečih ptic,
preiskave opravi NVI.
X. PREVENTIVNI UKREPI PRI PSIH
31. člen
(1) Ob prvem cepljenju proti steklini morajo biti psi označeni z mikročipi v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje
živali, veterinarsko spričevalo in veterinarsko napotnico.
(2) Čipiranje izvede veterinarska organizacija.
XI. IZVAJANJE SISTEMATIČNEGA UGOTAVLJANJA
VZROKA POGINA
32. člen
(1) Za zagotavljanje izvajanja sistematičnega ugotavljanja
vzrokov pogina je treba v letu 2007 pregledati 1% pogina živali.
V to nista vključena tehnološki pogin v večjih rejah in pogin v
okviru suma na bolezen živali.
(2) Program sistematičnega ugotavljanja vzrokov pogina
pripravi NVI za vsako svojo regionalno enoto posebej v sodelovanju z veterinarskimi organizacijami s tega območja. Program
potrdi generalni direktor VURS.
(3) Preiskave opravi NVI.
(4) NVI mora uradnemu veterinarju OU VURS predložiti
poročilo o opravljenih preiskavah in vzrokih pogina iz tega člena do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
XII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
(1) Do vzpostavitve računalniškega programa EPI veterinarske organizacije in NVI poročajo o opravljenih delih in rezultatih preiskav v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika tako, da uradnemu veterinarju OU VURS mesečno, do
desetega dne v mesecu za pretekli mesec, predložijo pravilno
izpolnjen obrazec MP-E (Mesečno poročilo o opravljenih delih).
Obrazec je objavljen na spletni strani VURS: www.vurs.gov.si.
(2) Do vzpostavitve računalniškega programa EPI OU
VURS mesečno, do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec, obvešča glavni urad VURS o opravljenih delih v skladu s
tem pravilnikom.
34. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-426/2006
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-2311-0026
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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OBRAZEC ZA PRIJAVO ABORTUSOV PRI GOVEDU

Priloga 1

VETERINARSKA ORGANIZACIJA
……………………………………………
1. IMETNIK ŽIVALI (ime,priimek,naslov,KMG-MID)
…………………………………………………

2. DATUM ABORTIRANJA
……………………………………………

…………………………………………………
4. KATEGORIJA ŽIVALI
Ƒ

TELICA

Ƒ

KRAVA

5. STAROST ŽIVALI
7. UŠESNA ŠTEVILKA
…………………………….. ....................................................
6. PASMA ŽIVALI
......................................

8. ANAMNEZA
……………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................……………………..
PREDHODNO POJAVLJANJE ABORTUSOV V REJI
DA
NE
OBRAZLOŽITEV: .......................................................................................................…
MESEC BREJOSTI …………………………………………………………………………..
VZROK
ABORTUSA…………………………………………………………………………………….

9. VZOREC POSLAN NA BAKTERIOLOŠKO PREISKAVO
DA

NE

VRSTA VZORCA:
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
OBRAZLOŽITEV:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
11. ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNEGA VETERINARJA

10. KRAJ IN DATUM PRIJAVE
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………

1/2
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Priloga 2

METODE GENOTIPIZACIJE
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-biološkim postopkom ugotavljanja
nukleotidnih zaporedij, ki kodirajo aminokisline na zaporedjih 136, 154 in 171 prionskega
proteina.

Priloga 3
ATIPIýNA KOKOŠJA KUGA - CEPIVA
V programih rednega cepljenja se uporabljajo:
a) živa oslabljena cepiva proti atipiþni kokošji kugi, ki se pripravljajo iz seva virusa atipiþne
-

kokošje kuge, za katerega je bila primarna pasaža preizkušena in je pokazala, da
ima intracerebralni indeks patogenosti ICPI:
manj kot 0,4, þe se vsaki ptici pri preizkusu ICPI ne da manj kot 10(na 7) EID50 ali
manj kot 0,5, þe se vsaki ptici pri preizkusu ICPI ne da manj kot 10(na 8) EID50;

b) inaktivirano cepivo proti atipiþni kokošji kugi, ki se pripravi iz sevov virusa, za katerega je

bila primarna pasaža preizkušena in je pokazala, da ima ICPI nižji od 0,7, þe se vsaki
ptici pri preizkusu ICPI ne da manj kot 10(na 8) EID50.

2/2

Stran

16316 /
6112.

Št.

140 / 29. 12. 2006

Pravilnik o načinih usmrtitve poskusnih živali

Na podlagi druge alinee 39. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in
61/06 – ZDru-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o načinih usmrtitve poskusnih živali

Uradni list Republike Slovenije
– shranjevanju živalskih trupel, ki obsega podatke o datumu shranitve, vrsti in številu trupel in podpis osebe, ki je
shranila truplo živali;
– oddaji živalskih trupel s podatki v skladu s predpisi, ki urejajo živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.
7. člen
(načini usmrtitve)
Dovoljeni načini usmrtitve različnih vrst živali so navedene
v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

1. člen

8. člen

(vsebina)

(uporaba naprav z mehanskim upravljanjem)

(1) S tem pravilnikom se zaradi zagotovitve ustrezne zaščite živali predpisujejo načini usmrtitve:
– živali med in po končanih poskusih ter odvečnih laboratorijskih živali;
– živali za delo na izoliranih organih, tkivnih in celičnih
kulturah za znanstveno-raziskovalno delo v raziskovalnih organizacijah in izobraževalno delo v visokošolskih zavodih;
– prostoživečih živali, ki so bile odlovljene za namene iz
prejšnjih alinei, če z drugimi predpisi ni določeno drugače.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za zarodke
poskusnih živali.

(1) Naprave z mehanskim upravljanjem, ki prodrejo v možgane, je treba namestiti tako, da projektil prodre v možgane,
čemur mora slediti usmrtitev s takojšnjo izkrvavitvijo.
(2) Pri kuncih, katerih telesna masa presega 4 kg, je
dovoljena uporaba penetrirnega klina za uporabo pri kuncih
le, če ni na voljo drugega načina usmrtitve, slediti pa ji mora
takojšnja izkrvavitev.
(3) Uporaba penetrirnega klina je dovoljena pri velikih
plazilcih, slediti pa ji mora kontuzija možganov.

2. člen
(namen)
Pri izbiri načina usmrtitve živali je treba zagotoviti, da postopek živali povzroči najmanjše možno vznemirjanje, bolečine
ali trpljenje.
3. člen
(oprema)
Oprema za usmrtitev živali mora biti oblikovana, grajena,
vzdrževana in uporabljena na način, da se doseže hitro usmrtitev v skladu z določbami tega pravilnika.
4. člen
(osebje)
(1) Oseba, ki izvaja usmrtitev živali, mora imeti najmanj
srednješolsko izobrazbo in potrebno znanje, spretnosti in sposobnosti za humano in učinkovito opravljanje teh nalog, ki jih
pridobi z usposabljanjem po programu za usposabljanje oseb,
ki delajo s poskusnimi živalmi, v skladu s pravilnikom, ki določa
pogoje za izvajanje poskusov na živalih.
(2) Izjemoma lahko opravi usmrtitev živali s fizikalno metodo oskrbovalec živali, ki nima izobrazbe iz prejšnjega odstavka, izpolnjuje pa pogoje iz pravilnika, ki določa pogoje za
izvajanje poskusov na živalih.
5. člen
(odstranjevanje živalskih trupel)
Odstranjevanje trupel poskusnih živali mora biti izvedeno
v skladu s predpisi, ki urejajo živalske stranske proizvode, ki
niso namenjeni prehrani ljudi.
6. člen
(evidence)
V zvezi z usmrtitvijo poskusnih živali morajo organizacije
voditi evidence o:
– nabavi živali, ki obsega podatke o vrsti, spolu, starosti, oznaki in številu nabavljenih živalih, datumu nabave in o
dobavitelju;
– usmrtitvi živali, ki obsega podatke o vrsti, številu, starosti, oznaki in številu živali, datumu usmrtitve, načinu usmrtitve,
razlogu za usmrtitev (namen uporabe, številka dovoljenja),
načinu odstranitve in podpis osebe, ki je izvedla usmrtitev
živali;

9. člen
(drugi fizikalni načini)
Dovoljeni so tudi naslednji fizikalni načini usmrtitve:
– udarec po zatilju, ki mu mora slediti izkrvavitev, pri
dvoživkah in plazilcih pa kontuzija možganov (v nadaljnjem
besedilu: zatilni način);
– sprememba položaja vratnih vretenc (cervikalna dislokacija), ki ji mora slediti izkrvavitev. Ta način je dovoljeno uporabiti pri laboratorijskih miših, podganah in puščavskih skakačih,
katerih telesna masa ne presega 150 g, pri kuncih, katerih
telesna masa ne presega 1 kg ter manjših in mlajših pticah,
katerih telesna masa ne presega 250 g;
– dekapitacija z uporabo posebne naprave v ta namen. Ta
način je dovoljeno uporabiti pri zarodkih in neonatalnih laboratorijskih glodalcih in ptičjih zarodkih;
– takojšnja zamrznitev s potopitvijo v tekoči dušik. Ta način je dovoljeno uporabiti pri zarodkih laboratorijskih glodalcev,
kunčjih zarodkih, ptičjih zarodkih in neonatalnih laboratorijskih
glodalcih;
– ohladitev jajc na temperaturo, nižjo od 4 °C, za čas do
4 ure, za usmrtitev ptičjih zarodkov;
– razbitje jajc plazilcev in uporaba prekomernega odmerka splošnega anestetika ali kontuzija možganov za usmrtitev
zarodkov plazilcev.
10. člen
(učinkovine z lastnostmi anestetika)
(1) Dovoljena je uporaba samo registriranih splošnih anestetikov pri predhodno sediranih živalih, v prekomernem, vsaj
trikratnem odmerku, ki povzroči takojšnjo izgubo zavesti, ki
ji sledi smrt. Splošni anestetik mora biti vbrizgan v veno ali
trebušno votlino.
(2) Inhalacijske anestetike je dovoljeno uporabiti samo z
ustreznimi napravami.
(3) T-61 ali drugi registrirani ekvivalenti morajo biti vbrizgani v veno pri predhodno sediranih živalih. Pri dvoživkah so
lahko vbrizgani v trebušno votlino, pri perutnini, katerih telesna
masa ne presega 250g, pa v prsno mišičje.
(4) MS-222, benzokain ali druga registrirana ekvivalentna
sredstva za usmrtitev rib in dvoživk se v prekomernem odmerku raztopijo v vodi, v katero se da živali.
11. člen
(izpostavitev ogljikovemu dioksidu ali ogljikovemu monoksidu)
(1) Komora, v kateri so živali izpostavljene plinu (ogljikovemu dioksidu ali ogljikovemu monoksidu), mora biti načr-
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tovana, izdelana in vzdrževana tako, da živalim ne povzroča
poškodb ter omogoča nadzor nad njimi.
(2) Živali se lahko namesti v komoro šele, ko je koncentracija ogljikovega dioksida ali ogljikovega monoksida dovolj
visoka, da žival izgubi zavest in z dotokom 100% plina. Po
izgubi zavesti je treba koncentracijo ogljikovega dioksida ali
ogljikovega monoksida povečati na najvišjo možno raven, v
kateri mora žival ostati do nastopa smrti.
(3) Plin mora biti primerno ohlajen, filtriran, brez dražilnih
snovi ali plinov.
(4) Živali morajo ostati v komori po nastopu smrti še vsaj
10 minut, neonatalne živali pa 30 do 60 minut.

(1) Pred odstranjevanjem in shranjevanjem živalskih trupel oziroma odvzemom organov ali tkiv za namene iz druge
alinee 1. člena tega pravilnika je treba potrditi, da je nastopila
smrt živali.
(2) Nekateri klinični znaki za ugotavljanje smrti so: prenehanje bitje srca, prenehanje dihanja in odsotnost refleksov.
13. člen
(poročanje)
(1) O usmrtitvah živali mora vsaka organizacija pripraviti
letno poročilo in ga poslati na Veterinarsko upravo Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) do konca meseca
februarja za preteklo leto s podatki o vrsti, številu in izvoru živali
ter razlogih za usmrtitev.
(2) Organizacije morajo hraniti evidence in poročila najmanj pet let in jih na zahtevo predložiti VURS.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-412/2006
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2311-0065
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Zarodki glodalcev, kuncev

dekapitacija, zamrznitev

Neonatalni
glodalci

dekapitacija, zatilni način, zamrznitev

Neonatalni kunci dekapitacija, zatilni način
Glodalci

zatilni način, cervikalna dislokacija, dekapitacija, inhalacijski anestetik, CO2, CO,
splošni anestetik (barbiturati), T-61

Kunci

zatilni način, cervikalna dislokacija, penetrirni klin z izkrvavitvijo, inhalacijski anestetik, splošni anestetik, T-61

Mesojedi

inhalacijski anestetik, splošni anestetik,
T-61

12. člen
(nekateri klinični znaki za ugotavljanje smrti)
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Velike rejne živali penetrirni klin z izkrvavitvijo, inhalacijski
anestetiki pri jagnjetih in kozličih, splošni
anestetik, T-61
Primati (zarodki splošni anestetik
in odrasli), razen
človeka

6113.

Pravilnik o pristojbinah na področju
veterinarstva

Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05)
izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pristojbinah na področju veterinarstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga 1
DOVOLJENI NAČINI USMRTITVE
GLEDE NA VRSTO ŽIVALI
VRSTA ŽIVALI

DOVOLJENI NAČINI USMRTITVE

Ribe

raztopina (MS-222), splošni anestetik

Larve dvoživk

raztopina (MS-222)

Dvoživke,

zatilni način, raztopina (MS-222), splošni
anestetik, T-61

Zarodki plazilcev razbitje jajc, splošni anestetik, kontuzija
možganov
Plazilci

penetrirni klin s kontuzijo možganov, zatilni način s kontuzijo možganov, splošni
anestetik

Ptičji zarodki

ohlajanje ali zamrznitev jajc, dekapitacija,
splošni anestetik

Ptiči

cervikalna dislokacija, zatilni način, splošni
anestetik, T-61

1. člen
(1) Ta pravilnik določa za izvajanje Uredbe (ES) 882/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti
z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem
varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004,
str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
882/2004/ES) višino veterinarskih pristojbin, način njihovega
obračunavanja in zavezance za plačilo, ter pristojbine za zagotavljanje odstranjevanja trupel poginulih živali (v nadaljnjem
besedilu: VHS) v skladu s Smernico Skupnosti za državno pomoč za testiranje na TSE, poginule živali in klavniške odpadke
(UL L št. 324 z dne 24. decembra 2002, str. 2; v nadaljnjem
besedilu: Smernica VHS).
(2) Pristojbine, katerih najnižja vrednost je določena v Prilogah IV in V Uredbe 882/2004/ES, so določene kot pristojbine
Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU pristojbine).
(3) Pristojbine, ki niso določene v Prilogah IV in V Uredbe
882/2004/ES, so določene kot nacionalne pristojbine.
2. člen
(1) EU pristojbine se plačujejo za izvajanje veterinarskih
pregledov in nadzora, predpisanih s:
– pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede določenih
živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU (Direktiva Sveta 90/425/EGS);
– pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov
živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU (Direktiva Sveta
89/662/EGS);
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– pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Direktiva Sveta
91/496/EGS);
– pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Direktiva Sveta
97/78/ES);
– pravilnikom, ki ureja ukrepe za nadziranje nekaterih
snovi in ostankov škodljivih snovi v živih živalih in živalskih
proizvodih (Direktiva Sveta 96/23/ES);
– Uredbo 882/2004/ES, v delu, ki se nanaša na krmo;
– Smernico VHS in
– pravilnikom, ki ureja obrate na področju živil živalskega
izvora.
(2) Nacionalne pristojbine se plačujejo za vse ostale
predpisane uradne veterinarske preglede, uradni veterinarski
nadzor ter uradni nadzor, ki niso zajeti v predpisih iz prejšnjega
odstavka.
3. člen
(1) Pristojbine iz tega pravilnika se določajo v skladu z
načeli Uredbe 882/2004/ES.
(2) Minister, pristojen za veterinarstvo v skladu z načeli
Uredbe 882/2004/ES najmanj vsako drugo leto uskladi višino
pristojbin z gibanjem stroškov izvajanja veterinarskih pregledov
in nadzora ob upoštevanju rasti letne inflacije.
4. člen
Za veterinarske preglede iz tega pravilnika, ki se opravijo
izven delovnega časa, ki je določen s predpisom o upravnem
poslovanju in aktom Veterinarske Uprave Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: VURS) o poslovnem času, delovnem
času, uradnih urah ter evidencah prisotnosti VURS ter rednega
delovnega časa za posamezni obrat, se pristojbina poveča za
30%.
II. EU PRISTOJBINE
5. člen
Pristojbine za veterinarske preglede iz 6., 7., 8., 9., 10.,
prvega in drugega odstavka 11. in prvega odstavka 13. člena
tega pravilnika se zaračunavajo v skladu z načeli določenimi v
Prilogi A Direktive Sveta z dne 29. januarja 1985 o financiranju
zdravstvenih inšpekcij in nadzora svežega in perutninskega
mesa (85/73/EGS; UL L št. 32 z dne 5. 2. 1985, str. 14, z vsemi
spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 85/73/EGS).
6. člen
(1) Za veterinarski pregled pred in po zakolu živali v klavnici se plača pristojbina v višini:

6.

7.

– kunca do vključno 2 kg žive teže
– kunca nad 2 kg do vključno 5kg
   žive teže
– kunca nad 5 kg žive teže

0,01

EUR

0,02
0,04

EUR
EUR

– divje ptice do vključno 2 kg žive teže
– divje ptice nad 2 kg do vključno
   5kg žive teže
– divje ptice nad 5 kg žive teže

0,01

EUR

0,02
0,04

EUR
EUR

0,49
1,29

EUR
EUR

0,17

EUR

0,35

EUR

0,49

EUR

8.

– divjega prašiča do vključno
   25 kg žive teže
– divjega prašiča nad 25 kg žive teže

9.

Divji in gojeni parkljarji razen divjih
prašičev do vključno 12 kg žive teže
– divji in gojeni parkljarji razen divjih
   prašičev nad 12 kg do vključno
   18 kg žive teže
– divji in gojeni parkljarji razen divjih
   prašičev nad 18 kg žive teže

žival.

(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka se plača za vsako

(3) V pristojbino iz 1., 2., 3., 8. in 9. točke prvega odstavka
tega člena je vštet razsek trupa na do šest osnovnih delov.
(4) Za uplenjeno divjad se plača pristojbina od trupa,
sprejetega v obrat za obdelavo divjadi.
(5) Če se trihinoskopska preiskava opravi v laboratoriju
izven obrata, kjer se izvede veterinarski pregled, se dodatno
zaračuna za preiskavo 9,60 eurov ter stroške pošiljanja vzorcev, če pošiljanje izvaja VURS.
(6) Za veterinarski pregled trupov uplenjene divjadi v zbiralnicah divjadi in živali, zaklanih na turističnih kmetijah, se
računa 5 eurov na žival iz 3., 4., 8. in 9. točke prvega odstavka
tega člena, vendar ne manj kot 30 eurov na leto. Pri živalih, kjer
je potrebno opraviti trihinoskopsko preiskavo, se zaračunajo
stroški iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(1) Za veterinarski nadzor razseka trupa zaklane živali,
ki se opravi v obratu za razkosavanje mesa z drugo registrsko
številko kot klavnica, se plača pristojbina v višini 3 eure za
vsako začeto tono sprejetega mesa.
(2) Če se opravi razsek trupa na manjše dele od osnovnih
delov v obratu z isto registrsko številko kot jo ima klavnica,
se plača pristojbina v višini 1,35 eurov za vsako začeto tono
mesa.
(3) Če se v obratih za embaliranje opravlja veterinarski
nadzor, se zaračuna 3 eure na tono mesa, vendar ne manj kot
100 eurov na leto.

1.

– govedo do vključno 250 kg žive teže
– govedo nad 250 kg žive teže

2,47
4,45

EUR
EUR

2.

konja, osla, mezga ali mulo

4,35

EUR

3.

– prašiča do vključno 25 kg žive teže
– prašiča nad 25 kg žive teže

0,49
1,00

EUR
EUR

4.

– ovco ali kozo do vključno
   12 kg žive teže
– ovco ali kozo nad 12 do vključno
   18 kg žive teže
– ovco ali kozo nad 18 kg žive teže

0,17

EUR

0,35
0,49

EUR
EUR

0,005

EUR

vendar ne manj kot 100 eurov na leto.

0,01

EUR

0,02
0,04
1,29

EUR
EUR
EUR

9. člen
Za veterinarski nadzor v obratih za obdelavo, predelavo
ali dodelavo ribjih proizvodov se mesečno plača pristojbina v
višini 0,0038 eura na kg končnih proizvodov, pri čemer znaša
pristojbina najmanj 75 eurov mesečno.

5.

– brojlerje in iz proizvodnje izločene
   kokoši nesnice
– drugo perutnino do vključno
   2 kg žive teže
– drugo perutnino nad 2 kg
   do vključno 5 kg žive teže
– drugo perutnino nad 5 kg žive teže
– noja

8. člen
Za veterinarski pregled živil živalskega izvora se plača
pristojbina v višini:
1.

školjke na kg

2.

sveži ribji proizvodi na kilogram:
a) drobne modre morske ribe
b) bele morske ribe in sladkovodne
ribe (po ulovu ali izlovu), rake in ulov
glavonožcev

0,0150

EUR

0,0030

EUR

0,0075

EUR
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10. člen
Za veterinarski nadzor v obratih, ki samo hladijo, zamrzujejo, embalirajo oziroma skladiščijo ribje proizvode in druge
morske ter sladkovodne organizme, se plača pristojbina v
višini:
1.

do 1 tone

22,53

EUR

2.

nad 1 do 10 ton

45,07

EUR

3.

nad 10 do 50 ton

187,78

EUR

4.

nad 50 do 100 ton

375,56

EUR

5.

nad 100 ton

600,90

EUR

11. člen
(1) Za veterinarski pregled živali na mestu izvora v
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), kadar je
pošiljka živali namenjena v drugo državo članico Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali pa v tretjo državo, se
plača EU pristojbina v višini 4,96 eurov na tono žive teže
pošiljke živali, vendar ne manj kot 29,74 eurov na pošiljko,
če se pošiljka odpošilja iz zbirnega centra ali gospodarstva,
kjer se formira ena pošiljka na enem prevoznem sredstvu.
Kadar se pošiljka formira iz živali na večih gospodarstvih,
se plača EU pristojbina v višini 4,96 eurov na tono žive teže
pošiljke živali, vendar ne manj kot 60 eurov na pošiljko. Ta
pristojbina se plača le za uradno certificiranje, ki ga opravljajo uradni veterinarji.
(2) Za uradni veterinarski pregled izvozne pošiljke živali na
mejni veterinarski postaji v RS oziroma na namembnem mestu
v RS ob izstopni točki na ozemlju RS se plača EU pristojbina v
višini 20,28 eurov na pošiljko do 30 ton. Za pošiljke nad 30 ton
se plača pristojbina po dejansko porabljenem času uradnega
veterinarja v višini 20,28 eurov za vsako začeto uro.
(3) Pri vnosu oziroma uvozu oziroma tranzitu živali na
teritorij EU se za popolni veterinarski pregled plača pristojbina
kot je določena v Prilogi 5 Uredbe 882/2004/ES.
12. člen
Za izvajanje letnega načrta monitoringa reziduov se plača
pristojbina za:
a) klavne živali in meso v višini 5,33 eurov na tono pridobljenega mesa, ki jo plača nosilec dejavnosti klanja;
b) proizvode akvakulture v višini 0,38 eura na tono letne
proizvodnje;
c) mleko in mlečne izdelke v višini 0,075 eura na 1000 litrov sprejetega surovega mleka, ki jo plača mlekarna;
d) jajca za proizvodnjo jajčnih izdelkov v višini 1,28 eura
na tono sprejetih jajc, ki jo plača nosilec dejavnosti proizvodnje
jajčnih izdelkov mesečno;
e) med v višini 0,03 eura na kg, ki jo plača nosilec dejavnosti zbiranja medu z namenom dajanja v promet.
13. člen
(1) Za veterinarski pregled proizvodov živalskega izvora
na mestu izvora v RS, kadar je pošiljka namenjena v drugo
državo članico EU ali pa v tretjo državo in mora biti izvedeno
uradno certificiranje, se plača EU pristojbina v višini 4,96 eurov
na tono pošiljke, vendar ne manj kot 29,74 eurov na pošiljko.
(2) Pri vnosu oziroma uvozu oziroma tranzitu živalskega
izvora na teritorij EU se za popolni veterinarski pregled plača
pristojbina kot je določena v Prilogi 5 Uredbe 882/2004/ES.
V primeru proizvodov živalskega izvora, ki niso navedeni v
Prilogi 5 Uredbe 882/2004/ES, se plača pristojbina kot je določena za uvoz mesa v Poglavju I Oddelka B Priloge 5 Uredbe
882/2004/ES.
14. člen
(1) Za postopek odobritve obrata nosilca dejavnosti na
področju krme se plača pristojbina v višini:
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proizvodnja in dajanje na trg proizvodov,
navedenih v drugem odstavku 1. poglavja
Priloge IV Uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme
(UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005/ES)

300,45 EUR

dajanje na trg proizvodov, navedenih v
drugem odstavku 1. poglavja Priloge IV
Uredbe 183/2005/ES

187,78 EUR

proizvodnja in dajanje na trg premiksov iz
dodatkov, navedenih v 2. poglavju
Priloge IV Uredbe 183/2005/ES

255,33 EUR

dajanje na trg premiksov iz dodatkov,
navedenih v 2. poglavju Priloge IV Uredbe
183/2005/ES

187,78 EUR

proizvodnja oziroma dajanje na trg krmnih
mešanic z uporabo krmnih dodatkov ali
premiksov iz dodatkov, navedenih v 3.
poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES

187,78 EUR

proizvodnja krmnih mešanic za potrebe
lastnega kmetijskega gospodarstva z
uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz
dodatkov, navedenih v 3. poglavju
Priloge IV Uredbe 183/2005/ES

150,23 EUR

proizvodnja in dajanje na trg krmnih
dodatkov, odobrenih v skladu z Uredbo
(ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o
dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL
L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29, z
vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1831/2003/ES)

300,45 EUR

dajanje na trg krmnih dodatkov, odobrenih
v skladu z Uredbo 1831/2003/ES

187,78 EUR

proizvodnja in dajanje na trg medicirane
krme iz odobrenih mediciranih predmešanic

187,78 EUR

proizvodnja medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic za potrebe
lastnega kmetijskega gospodarstva

150,23 EUR

(2) Pristojbina se plača ob odobritvi obrata nosilca dejavnosti na področju krme za vsako odobreno dejavnost.

III. NACIONALNE PRISTOJBINE
15. člen
(1) Ob registraciji se za vpis v register psov plača pristojbina v višini 0,5 eura.
(2) Pristojbine se ne plačajo za pse v zavetiščih.
16. člen
(1) Za veterinarski nadzor predelave mesa v obratih,
ki imajo drugo registrsko številko, kot jo ima klavnica ali
obrat za razkosavanje mesa kjer se meso obdeluje, predeluje ali dodeluje, se plača pristojbina v višini 240,36 eurov
mesečno.
(2) Če imata razsekovalnica in obrat za predelavo mesa
isto registrsko številko, se pristojbina iz prvega odstavka tega
člena zmanjša za 55%.
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17. člen
Za veterinarski pregled živil živalskega izvora se plača
pristojbina v višini:
1. jajčni izdelki na kg

EUR

0,1

2. polži, žabe in želve na kg

EUR

0,0015

18. člen
V obratih za obdelavo in predelavo mleka se plača pristojbina v mlekarni v višini 0.000015 eura na liter sprejetega
surovega mleka, vendar ne manj kot 40 eurov letno.
19. člen
(1) Za veterinarski nadzor odobrenih obratov nosilcev
dejavnosti na področju krme se plača pristojbina v višini:
proizvodnja proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. poglavja Priloge IV Uredbe
183/2005/ES

75,11 EUR

dajanje na trg proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. poglavja Priloge IV Uredbe
183/2005/ES

18,77 EUR

proizvodnja premiksov iz dodatkov, navedenih v 2. poglavju Priloge IV Uredbe
183/2005/ES

75,11 EUR

dajanje na trg premiksov iz dodatkov,
navedenih v 2. poglavju Priloge IV Uredbe
183/2005/ES

18,77 EUR

(6) Pri uvozu pošiljk krme neživalskega izvora na teritorij EU se za fizični pregled glede varnosti krme plača
pristojbina v višini 29,74 eurov.
IV. VHS PRISTOJBINE
20. člen
(1) Za izvajanje veterinarsko higienske službe se plačuje pristojbina za rejne živali, registrirane kopitarje in pse.
(2) VHS pristojbina za rejne živali in registrirane kopitarje se plačuje ob prodaji živali v klavnico oziroma ob izdaji
veterinarskega spričevala za trgovanje z drugo državo članico ali za izvoz v tretjo državo.
(3) VHS pristojbina za rejno žival ali registriranega kopitarja znaša 1.35 eurov/GVŽ. Za preračun GVŽ se uporablja
sistem preračunavanja GVŽ, kot je določeno v Prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(4) VHS pristojbina za psa se plača enkratno ob registraciji in znaša 5 eurov. Pristojbina se ne plača za pse v
zavetiščih.
V. PLAČILO IN IZTERJAVA

proizvodnja krmnih mešanic z uporabo
krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov iz
3. poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES
za 1.000 ton proizvedenih krmnih mešanic
mesečno

75,11 EUR

proizvodnja krmnih dodatkov, odobrenih v
skladu z Uredbo 1831/2003/ES

75,11 EUR

dajanje na trg krmnih dodatkov, odobrenih v
skladu z Uredbo 1831/2003/ES

18,77 EUR

proizvodnja medicirane krme iz odobrenih
mediciranih predmešanic

75,11 EUR

dajanje na trg medicirane krme iz odobrenih
mediciranih predmešanic

18,77 EUR

(2) Pristojbina se plačuje mesečno. Proizvajalci krmnih
mešanic plačujejo dodatno pristojbino v višini 7,51 eurov za
vsakih nadaljnjih 1.000 ton proizvedene krme mesečno.
(3) Če je obrat nosilca dejavnosti na področju krme
odobren za več dejavnosti na področju krme, se zaračuna
pristojbina le za glavno dejavnost.
(4) Kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo krmne mešanice za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva z
uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov iz 3.
poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES ali, ki proizvajajo
medicirano krmo iz odobrenih mediciranih predmešanic za
potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva, plačajo pristojbino v višini 37,56 eurov letno.
(5) Kadar je pošiljka krme namenjena v drugo državo
članico EU ali v tretjo državo in mora biti izvedeno uradno
certificiranje, se za veterinarski pregled krme na mestu izvora v Republiki Sloveniji plača pristojbina v višini 14,87
eurov.

21. člen
(1) Pristojbine iz tega pravilnika se nakazujejo v proračun Republike Slovenije.
(2) Pristojbine morajo biti vplačane takoj po opravljenem veterinarskem pregledu, v primerih, ko se pristojbine
plačujejo mesečno, pa najpozneje do 15. v mesecu za
pretekli mesec. Pri obratih, ki jih v skladu z oceno tveganja
uradni veterinar ne nadzoruje vsak mesec, se pristojbine
po tem pravilniku zaračunajo ob nadzoru za obdobje od
zadnjega nadzora.
22. člen
(1) Direktor Območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) odloči
o pristojbinah iz tega pravilnika, razen za pse, z odločbo o
odmeri pristojbin (v nadaljnjem besedilu: odločba) po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Uradni veterinar po opravljenih storitvah, za katere
se zaračunavajo pristojbine, izda zapisnik o izračunu in nalog za plačilo pristojbin na področju veterinarstva. Izračun
vsebuje: šifro in količino storitve, naslov stranke, ki je zavezanec za plačilo pristojbine ter številko odobritve/ registracije
obrata oziroma gospodarstva oziroma evidenčno številko
trgovca, kjer je bila opravljena veterinarska storitev. Izračun
je prikazan v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Podatke iz izračuna vnese uradni veterinar, ki je
pregled opravil v evidenco Centralnega informacijskega sistema VURS, ki jo vodi glavni urad VURS. Po vnosu podatkov
direktor OU VURS izda odločbo o plačilu pristojbine.
(4) Zavezanec je v 30 dneh od vročitve odločbe dolžan
poravnati znesek pristojbin.
(5) Če zavezanec v predpisanem roku ne plača pristojbin v znesku, določenem v odločbi oziroma ne vloži pritožbe,
VURS pošlje izvršljivo odločbo s potrdilom o izvršljivosti
pristojnemu davčnemu organu v izterjavo.
(6) VURS in Davčna uprava Republike Slovenije lahko
skleneta dogovor, s katerim določita medsebojni elektronski način posredovanja podatkov za izterjavo neplačanih
pristojbin.
23. člen
Zneski pristojbin, ki ne presegajo 11 eurov, razen za
pse, se seštevajo in odločba o pristojbinah izda najpozneje
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do 15. decembra za tekoče leto, v znesku, ki ni manjši od
11 eurov.
24. člen
(1) Pristojbine se nakazuje v proračun RS, in sicer:
a) za registracijo psov iz 15. člena tega pravilnika na
račun:
– št. 01100-1000321069 – pristojbina za registracijo
psov, model 11 23124-7111100-2004;
b) za veterinarske preglede ter nadzor iz 6. do 19. člena
tega pravilnika na račun:
– št. 011004003192075 – pristojbina za veterinarski pregled, model 11 23124-7111118-2004;
c) za VHS iz 20. člena tega pravilnika na račun:
– št. 01100-1000321166 – pristojbine za VHS, model
11 23124-7111312-2004.
(2) V računih iz prejšnjega odstavka se zadnja številka
spreminja glede na leto nakazila.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(1) Do 1. julija 2007 se za vse pošiljke iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika zaračuna 4,96 eurov na tono
žive teže pošiljke živali, vendar ne manj kot 29,74 eurov na
pošiljko.
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(2) Do 1. januarja 2008 se za izračun lahko uporabljajo
samokopirni obrazci, ki vsebujejo podatke iz Priloge 2 tega
pravilnika.
26. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št.
28/04, 42/04, 58/04, 33/05, 93/05 – ZVMS, 31/06 in 73/06).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
tretji, četrti in peti odstavek 13. člena Pravilnika o pogojih za
proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora na kmetiji za
neposredno prodajo končnemu potrošniku (Uradni list RS,
št. 117/04, 126/04 – popr. in 51/06).
(3) Prvi odstavek 11. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. julija 2007.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 007- 416/2006
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-2311-0112
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Priloga 1
Preraþun GVŽ
+-----------------------------+---------+-------------------+
|Domaþa žival
|GVŽ/žival|Povpreþna teža v kg|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|krave oziroma telice
|
1,0
|
500
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|goveji pitanci ali voli
|
1,0
|
500
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|plemenski biki
|
1,4
|
700
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|teleta za nadaljnjo rejo
|
0,3
|
150
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|mlado govedo, 1–2 leti
|
0,6
|
300
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|teleta za zakol
|
0,15 |
75
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|konji
|
1
|
500
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|žrebeta
|
0,5
|
250
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|ovce in koze
|
0,15 |
75
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|plemenske svinje ali merjasci|
0,34 |
170
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|prašiþji pitanci 20–110 kg
|
0,13 |
65
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|prašiþji pitanci 20–150 kg
|
0,18 |
90
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|kokoši nesnice
| 0,004 |
2
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|pitovni pišþanci
| 0,0025 |
1,25
|
+-----------------------------+---------+-------------------+
|purani
|
0,02 |
10
|
+-----------------------------+---------+-------------------+

Stran

16322 /

Št.

140 / 29. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 2
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
GOZDARSTVO IN PREHRANO
VETERINARSKA UPRAVA RS

Št.: _________________________________

LJUBLJANA, Parmova 53
Telefon: (01) 300 13 00
Telefax: (01) 300 13 58

Uradni veterinar: ______________________

Obmoþni urad: _______________________

ZAPISNIK O IZRAýUNU IN NALOG ZA PLAýILO PRISTOJBIN NA PODROýJU
VETERINARSTVA
Zavezanec za plaþilo: ________________________________________________________________________
Ulica in h. št.: _______________________________________________________________________________
Kraj / Poštna številka: ________________________________________________________________________
Davþna številka: _____________________________________________________________________________
Za obrat številka: ____________________________________________________________________________
Pravilnik o pristojbinah na podroþju veterinarstva
ýlen

Odstavek

Toþka

Alinea

Šifra
storitve

Enota
(kom, kg, l..)

4. þlen
(50%)

Skupaj

SKUPAJ ZA PLAýILO:

Datum: ______________________________________

____________________________________________
Podpis pooblašþene osebe
zavezanca za plaþilo

_____________________________________________
žig in podpis
uradnega veterinarja
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o
spremembah pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo 69/05 – odl. US RS in 21/06 – odl. US RS) izdaja
ministrica za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o spremembah
pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 125/04 in
60/05) se 3. člen spremeni, tako da se glasi:
»3. člen
Za izvajanje storitve institucionalno varstvo oseb s posebnimi potrebami v zavodih za usposabljanje in institucionalno
varstvo v varstveno delovnih centrih se ta pravilnik začne
uporabljati 1. januarja 2005, za izvajanje storitev institucionalno varstvo oseb s starostno demenco in sorodnimi stanji pa
1. aprila 2006.
Za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji se ta pravilnik začne uporabljati 1. januarja
2007. Nove zaposlitve za izvajanje te storitve se v obdobju od
1. januarja 2007 do 31. decembra 2008 realizirajo tako, da se
na državni ravni v tem obdobju zagotovi največ 30% novih zaposlitev, od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 največ 35%
novih zaposlitev in od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010
največ 35% novih zaposlitev. Pri tem se upoštevajo zagotovljeni tehnični pogoji, določeni s predpisom o tehničnih pogojih za
izvajanje te storitve ter potrebe po vključitvi novih upravičencev
s težko motnjo v duševnem razvoju in oseb z več motnjami.
Do 31. decembra 2007 se bivanje zunaj institucije z individualnim paketom storitve izvaja kot pilotski paket.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-54/2005
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2611-0099
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve
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OBČINE
AJDOVŠČINA
6115.

Odlok o spremembi Odloka o komunalnem
prispevku v Občini Ajdovščina

Na podlagi tretjega odstavka 146. člena in v zvezi z drugim odstavkom 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1), v zvezi
s 14. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05) ter na podlagi
33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št 7/99,
Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 2. seji dne 21. 12. 2006 sprejel

V četrtem odstavku se za besedilom »Pod letališčem,«
doda besedilo: »Pod železnico, Pod obvoznico II,«, za besedilom »Pod Batujami« pa se doda besedilo: »in obrtne cone
Mlake«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 353-138/99-2004
Ajdovščina, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

ODLOK
o spremembi Odloka o komunalnem prispevku
v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05
– popr., 108/05, 14/06), se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Kadar se na območju poslovno-obrtnih con komunalna
infrastruktura izboljša, razširi ali na novo uredi, so zavezanci
za plačilo komunalnega prispevka tudi vsi lastniki obstoječih
objektov, ki za namen izgradnje takšne komunalne infrastrukture še niso plačali komunalnega prispevka.«.
2. člen
V 8. členu se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek,
ki se glasijo:
»Zaradi upoštevanja olajšave iz naslova minulih vlaganj
se pri obračunu najprej ugotovi sedanjo vrednost minulih vlaganj. Sedanjo vrednost se ugotovi tako, da se vrednost minulih
vlaganj preračuna v ustrezno valuto. Če ustrezna valuta ni
euro, se preračun v euro opravi z menjalnim razmerjem za
ustrezno valuto. Do 31. 12. 2006 se za preračun v tolarje uporabi srednji tečaj Banke Slovenije.
Minula vlaganja na posamezni vrsti komunalne infrastrukture se kot olajšavo upošteva samo v primeru, če je bil komunalni prispevek za isto vrsto komunalne infrastrukture tudi
dejansko obračunan.
Preplačila iz naslova minulih vlaganj v posamezno vrsto
komunalne infrastrukture se ne vrača, niti se ga ne poračuna
z obračunanim komunalnim prispevkom za drugo vrsto komunalne infrastrukture.«.
3. člen
Prvi odstavek 12.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»V letu 2007 se majhne in srednje družbe, ki bodo investirale v izgradnjo poslovnih objektov na območju celotne občine,
oprosti plačila komunalnega prispevka, ob upoštevanju in pod
pogoji iz 12.c. člena tega odloka. Oprostitev velja za celotno
komunalno infrastrukturo, razen za javno cesto, pri kateri se
oprostitev upošteva le za makadamsko izvedbo.«.
4. člen
Na začetku prvega odstavka 12.b člena se letnica »2007«
zamenja z letnico »2008«.
V prvi alineji prvega odstavka se beseda »in» nadomesti
z vejico, na koncu se doda naslednje besedilo: »Pod železnico,
Pod obvoznico II,«.
V četrti alineji prvega odstavka se na koncu doda nasled
nje besedilo: »Mlake,«.

6116.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
zazidalnem načrtu Grivče II

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in na podlagi
33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99,
Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 2. seji dne 27. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem
načrtu Grivče II
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradno glasilo
št. 17/96 in Uradni list RS, št. 59/05) preneha veljati na območju
parcelnih številk 72/69, 164/8 in 164/7, vse k.o. Šturje.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 352/01-24/95
Ajdovščina, dne 27. decembra 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

6117.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo), 179. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 58. do 63. členom Zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 33/89 in Uradni
list RS, št. 24/92), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, št. 41/05 in 92/05)
in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03 in 139/04) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na seji dne 21. 12. 2006 sprejel
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SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
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SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Dobrna za leto 2007

1. člen
Mesečna vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča znaša 0,0001575 EUR (0,03776 SIT),
tako da letna vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča znaša 0,001891 EUR (0,45318 SIT).

I.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2007 znaša
0,0835/mesec.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 35022-082/2006
Ajdovščina, dne 22. decembra 2006

Št. 00700-0019-1/2006
Dobrna, dne 22. decembra 2006

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BOVEC
6118.

Sklep o vrednosti točke

Na podlagi 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Bovec (Uradno glasilo št. 6/2003
in 4/2005) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na svoji 2. redni seji
dne 21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v
Občini Bovec znaša za leto 2007 0,00215 EUR.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od
1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-1/2006-2.redna
Bovec, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

6120.

Na podlagi 15. člena Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 1/01)
in 83. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99,
15/01, 112/02, 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na svoji
3. redni seji dne 22. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o povišanju cen grobnin za m2 grobnega
prostora v Občini Dobrna in povišanju cen
za žarni grob v Občini Dobrna
I.
Cene grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna
in cene za žarni grob v Občini Dobrna so naslednje:
– 1315,00 SIT (5,48 €) (z 20% DDV) za m² grobnega
prostora,
– 2629,00 SIT (10,97 €) (z 20% DDV) za žarni grob.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, potrjene cene pa se uporabljajo od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 00700-0018-1/2006
Dobrna, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

DOBRNA
6119.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobrna za leto 2007

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92), v
povezavi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03), 83. člena Statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) in 15. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Dobrna (Uradni list RS, št. 01/01, 82/01) je Občinski svet Občine Dobrna na svoji 3. redni seji dne 22. 12. 2006 sprejel

Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega
prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za
žarni grob v Občini Dobrna

KOPER
6121.

Odlok o občinskih taksah v Mestni občini
Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št.
90/05 in 67/06)
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RAZGLAŠAM
ODLOK
o občinskih taksah v Mestni občini Koper
Št. 426-121/2006
Koper, dne 22. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, št.
21/06 – odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 7/03 in 40/06), Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS,
št. 114/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05
in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
21. decembra 2006 sprejel

ODLOK
o občinskih taksah v Mestni občini Koper
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske
takse v Mestni občini Koper, vrsto in višino takse, zavezance za
plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
Taksni predmeti
2. člen
V Mestni občini Koper se plačuje občinsko takso za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev;
2. oglaševanje na javnih mestih;
3. parkiranje na javnih površinah;
4. uporabo javnega prostora za kampiranje,
5. druge oblike uporabe javne površine (kot je npr. postavitev gradbenih odrov, ureditev gradbišč, postavitev kioskov,
telefonskih govorilnic, stojnic ...) in
6. opravljanje avto-taksi prevozov.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen
drug način plačila.
Prijava taksnega predmeta
3. člen
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega
predmeta pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa za promet za vse taksne predmete, ki fizično
posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah
ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
4. člen
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu
upravnemu organu za nadzor v roku 15 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov, za katere je potrebno dovoljenje iz
3. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja
pristojnega občinskega upravnega organa za promet.
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Taksni zavezanci
5. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna
oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče
ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega
predmeta.
Višina občinske takse
6. člen
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali
storitve po točkah 1. do 6. iz 2. člena tega odloka je opredeljena
s številom točk v tarifah občinskih taks, ki je kot posebni del
– sestavni del tega odloka.
Vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena določa Občinski svet s sklepom.
Odmera občinskih taks
7. člen
Občinska taksa se odmeri:
– z dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta, ki ga
izda pristojni občinski upravni organ za promet;
– za taksne predmete, ki niso podvrženi dovoljenju iz
3. člena tega odloka z odločbo, ki jo izda občinski upravni
organ, pristojen za nadzor na podlagi prijave taksnega zavezanca ali uradne ugotovitve pooblaščene uradne osebe občinskega nadzora.
Obračun in plačilo občinske takse
8. člen
Na podlagi odločb iz 7. člena tega odloka se taksa obračuna v začetku trimesečnega obdobja za tekoče obdobje.
Če znesek obračunane občinske takse za eno tromesečje ne presega najnižjega zneska občinske takse iz drugega
odstavka 9. člena, se taksa obračuna v enkratnem znesku pri
prvem obračunu za celo leto vnaprej.
9. člen
Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke,
ki velja na dan obračuna in podatki o velikosti taksnega predmeta in čas trajanja, določeni v 6. členu tega odloka.
Če taksa, odmerjena po postopku iz prvega odstavka tega
člena za enega taksnega zavezanca, ne presega vrednosti 270
točk, se odmeri v višini 270 točk.
10. člen
Taksa se plačuje v roku 15 dni po prejemu obračuna.
Taksa se plačuje vnaprej, oziroma tako, kot je določeno
v dovoljenju.
Veljavno dovoljenja iz drugega odstavka tega člena poteče, če zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen
v tem dovoljenju.
Nastanek in prenehanje obveznosti
11. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega
predmeta oziroma pričetka uporabe storitve, preneha pa s
potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil pristojni občinski upravni organ za nadzor o odstranitvi taksnega predmeta
oziroma o prenehanju uporabe.
12. člen
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ne
uporablja, ne vpliva na taksno obveznost.
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Oprostitve plačila takse
13. člen
Oprostitev plačila občinske takse se upošteva v naslednjih primerih:
– objave državnih in drugih upravnih organov ter krajevnih
skupnosti;
– objave organizatorjev volilne kampanje v obdobju volilne kampanje ter objave političnih strank in list, ki so zastopane
v Občinskem svetu Mestne občine Koper;
– objave prireditev v organizaciji društev, ki so sofinancirane s strani Mestne občine Koper in prireditev, ki so neprofitne
narave in pomembne za razvoj turizma v Mestni občini Koper;
– objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi;
– taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in
zgodovinske znamenitosti;
– drugi primeri uporabe taksnih predmetov, navedeni v
14. členu tega odloka.
14. člen
Pristojni občinski upravni organ za promet oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne
predmete v zvezi:
– z obnovo posebej zaščitenih in obeleženih mestnih znamenitosti (spomenikov) na območju historičnega jedra mesta
Koper;
– z obnovo zgodovinskih in kulturnih spomenikov izven
historičnega jedra mesta Koper;
– z obnovo objektov v lasti Mestne občine Koper, občinskih javnih podjetij ali Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Koper;
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Mestno občino Koper in so sofinancirane
s strani Mestne občine Koper, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Mestna
občina Koper, javna podjetja v lasti občine, javni zavodi, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Koper, država in
drugi upravni organi ter krajevne skupnosti;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij
in društev;
– s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in
pomembne za razvoj turizma v Mestni občini Koper in
– s tradicionalnimi prireditvami (šagre, opasila, ipd.), ki jih
prirejajo društva v kraju svojega sedeža.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo uradne
osebe občinskega nadzora.
16. člen
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski
organ, pristojen za nadzor, poda predlog za izterjavo zapadle
obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
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Posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje
z globo 800 EUR.
Za prekršek iz prvega odstavka se odgovorno osebo
pravne osebe kaznuje z globo 250 EUR.
18. člen
Pooblaščena organizacija za plakatiranje in izobešanje
transparentov, ki prevzame naročilo za plakatiranje oziroma
izobešanje transparentov, ne da bi ugotovila, če je naročnik
predhodno plačal ustrezno občinsko takso ali prevzame naročilo, čeprav občinska taksa ni plačana, se kaznuje z globo
350 EUR.
Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega
člena se kaznuje z globo 125 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ne glede na drugi odstavek 6. člena tega odloka se vrednost točke za leto 2007 določi v višini 0,075 EUR.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnih taksah (Uradne objave, št. 44/96, 42/97 in 34/00)
in 18. člen Odloka o avto-taksi prevozih (Uradne objave, št.
27/03).
Za taksne predmete, za katere zavezanci že plačujejo
komunalno takso v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, se
izda odločbo v skladu s 7. členom Odloka o občinskih taksah in
sicer pred prvim obračunom po pričetku uporabe odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
V. POSEBNI DEL
TARIFE KOMUNALNIH TAKS
TARIFA ŠT. 1
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev
Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov,
razen pločnikov v smislu tarife št. 5. za prirejanje razstav in
drugih zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki in podobno)
se plača:
1.1.

za uporabo javnih površin od m2
– dnevno:

1.1.1.

za tlakovane ali asfaltirane površine

1.1.2.

za dodatno opremljene površine

1.1.3.

za makadamske in ostale posebej
vzdrževane površine

III. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek posameznika:
1. ki ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti;
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega
občinskega upravnega organa;
Pravno osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena, se kaznuje z globo 1250 EUR.
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1.1.4.

– 2,0 točki
– 3,0 točke

– za prvih 300 m2 uporabljene
javne površine

– 1,5 točk

– za površine nad 300 m2

– 1,0 točk

za uporabo nevzdrževanih javnih
površin

– 0,5 točke

Opombe:
a) Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
trgi, pločniki, hodniki za pešce, pomoli, zelenice in parkirišča,
druge urejene in neurejene javne površine na območju občine
Koper ter javni prostori in površine v lasti Mestne občine Koper,
ki se uporabljajo za javne namene.
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b) Dodatno opremljene površine pod tarifo 1.1.2. so površine, ki so nadstandardno opremljene (tlaki, nadstreški, senčila
in podobno), pa tega dodatnega standarda ni ustvaril taksni
zavezanec.
TARIFA ŠT. 2
Za oglaševanje na javnih mestih
Za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se
plača:
2.1.

letno, glede na velikost za vsak
začeti m2 površine:

2.1.1.

– elektronskega displeja

– 3000 točk

vendar za posamezni kos najmanj

– 1000 točk

2.1.2.

– televizijskega ekrana ali monitorja, ki na javnem kraju predvaja
reklamna sporočila, ki ne pomenijo
neposrednega prenosa javnih televizijskih programov

– 6000 točk

vendar za posamezni kos najmanj

– 2000 točk

– svetlobnega napisa ali oznake s
programiranimi sekvencami,

– 1200 točk

vendar za posamezni kos najmanj

– 700 točk

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

TARIFA ŠT. 3
Za parkiranje na javnih površinah
Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne
namene se plača dnevno za vsak začeti m2:
3.1.

asfaltirane, betonske in podobne
utrjene površine

– 1,5 točke

3.2.

utrjene makadamske površine

– 1,0 točko

3.3.

urejene tlakovane površine

– 2,0 točki

3.4.

druge (neutrjene) površine

– 0,5 točke

Opombe:
a) Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora (parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega prostora
za večje politične, zabavne ali gospodarsko-pridobitne prireditve)
in je dovoljena na podlagi ustreznega občinskega akta.
TARIFA ŠT. 4
Uporaba javnega prostora za kampiranje
Za uporabo javnega prostora za kampiranje se plača
dnevno za vsak začeti m2:
4.1.

asfaltirane, betonske, tlakovane in
podobne utrjene površine

– 1,5 točke

4.2.

utrjene makadamske površine

– 1,0 točko

zelene površine

– 2,0 točki

druge površine

– 0,5 točke

– drugega svetlobnega napisa ali
oznake,

– 1000 točk

4.3.

vendar za posamezni kos najmanj

– 500 točk

4.4.

– drugega napisa ali oznake

– 800 točk

vendar za posamezni kos najmanj

– 300 točk

Opombe:
a) Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora
za določen namen (kot npr. šotorenje), ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora.

– 1,6 točke

TARIFA ŠT. 5
Druge oblike uporabe javne površine
Za druge oblike uporabe javne površine, kot je postavitev gradbenih odrov, ureditev gradbišč, postavitev kioskov,
telefonskih govorilnic, stojnic, uporabo pločnikov ali trgov v
gospodarske, gostinske namene:

za plakate, transparente, reklamne
zastave, lepake, letake ter druge
taksne predmete, ki niso trajnega
značaja od vsakega izvoda, glede
na velikost – od m2 površine na dan

2.3.

za ozvočevalne naprave, dnevno:

2.3.1.

za stacionarne ozvočevalne naprave

– 300 točk

2.3.2.

za mobilne ozvočevalne naprave

– 600 točk

2.3.3.

za oklicevanje brez uporabe ojačevalnih naprav

– 300 točk

2.4.

za vitrine, v katerih se razstavlja
blago in oglaša storitve izven poslovne stavbe, dnevno:

2.4.1.

za vsako vitrino – od prostornine
za m3

– 3,2 točke

2.4.2.

vendar najmanj za eno vitrino

– 3,2 točke

Opombe:
a) Javni kraj po tej tarifi je vsaka javna površina in tudi
fasada, streha in podobna površina oziroma objekt, od koder
je napis viden na javne površine in so v lasti Mestne občine
Koper.
b) Površino taksnega predmeta nepravilne oblike predstavlja najmanjši možni pravokotnik, ki zajema vse njegove točke.
Pri dvostranskih ali večstranskih napisih oziroma drugih taksnih
predmetih, razen pri svetlobnih izveskih, se vsaka stran šteje
kot en taksni predmet.
c) Ne šteje se za taksni predmet ena objava firme ali
en drug napis, ki je po zakonu obvezen, pod pogojem, da po
vsebini ustreza veljavnim predpisom; vsaka nadaljnja označba
šteje kot reklamni napis.

5.1.

za uporabo tlakovanih, asfaltiranih ali posebej vzdrževanih javnih
površin za gradbene namene za
ureditev gradbišč za potrebe gradnje, rekonstrukcije ali adaptacijo
dnevno:

5.1.1.

– stanovanjskih objektov od m2

– 1 točko

5.1.2.

– poslovnih in drugih objektov
od m2

– 3 točke

5.1.3.

– poslovno-stanovanjskih objektov
od m2

5.2.

za uporabo javnih površin za gostinstvo, trgovino in podobno (razen za
javne tržnice)
od m2 – dnevno:

5.2.1.

za dodatno opremljene površine

– 3,0 točk

5.2.2.

za tlakovane ali asfaltirane površine

– 2,0 točki

5.2.3.

za makadamske in ostale posebej
vzdrževane površine
– za prvih 300 m2 uporabljene javne
površine
– za površine nad 300

m2

– 2 točki

– 1,5 točk
– 1,0 točk
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za uporabo pločnika pred poslovnimi prostori se taksa plača od
vsakega začetega m2:

5.3.1.

– letno

– 900 točk

5.3.2.

– mesečno

– 100 točk

Opombe:
a) Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
trgi, pločniki, hodniki za pešce, pomoli, zelenice in parkirišča,
druge urejene in neurejene javne površine na območju občine
Koper ter javni prostori in površine v lasti Mestne občine Koper,
ki se uporabljajo za javne namene.
b) Upravljalci tržnic, ki so javno površino za potrebe tržnice pridobili s posebnim aktom pristojnega organa ali odlokom
občinskega sveta, niso taksni zavezanci po tej tarifi.
c) Dodatno opremljene površine pod tarifo 5.2.1. so površine, ki so nadstandardno opremljene (tlaki, nadstreški, senčila
in podobno), pa tega dodatnega standarda ni ustvaril taksni
zavezanec.
č) Taksni predmet pod točko 5.2. in 5.3. vključuje uporabo
pločnika in druge javne površine pred poslovnim prostorom,
oziroma v njegovi neposredni bližini, za neposredno opravljanje
iste dejavnosti, kot se opravlja v tem prostoru in vsako drugačno
omejitev javne uporabe take površine zaradi poslovnih interesov
(n.pr. zagrajevanje javne površine pred poslovnim prostorom).
TARIFA ŠT. 6
Opravljanje avto – taksi prevozov
Tarifa občinske takse za uporabo postajališč in posebnih
prometnih površin za avto-taksi vozila:
letno, za posamezno avto taksi vozilo
z licenco:
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DECRETO
sulle tasse comunali nel Comune città di
Capodistria i disposizioni fondamentali

5.3.

6.1.
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– 4500 točk

Št. 426-121/2006
Koper, dne 21. decembra 2006
Župan
Mestne občine koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle tasse comunali nel Comune città di
Capodistria
N.: 426-121/2006
Capodistria, 22 dicembre 2006
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul finanziamento dei
comuni (Gazzetta uff. della RS, n. 123/06), per effetto dell’articolo 21 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della
RS, n. 100/05 – testo unico ufficiale, n. 21/06 – sentenza della
CC), dell’articolo 17 della Legge sulle trasgressioni (Gazzetta
uff. della RS, n. 7/03 e 40/06), della Legge sull’introduzione dell’euro (Gazzetta uff. della RS, n. 114/06) ed in virtù dell’articolo
27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff.
n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e
67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
nella seduta del 21 dicembre 2006, ha accolto il

Articolo 1
Il presente decreto stabilisce l’obbligo di pagamento della
tassa comunale nel Comune città di Capodistria determinando
la tipologia e l’importo della tassa, i soggetti al pagamento della
medesima, come pure la procedura di commisurazione, calcolo
e pagamento della tassa.
Il gettito della tassa comunale è destinato al finanziamento del comune.
Oggetti tassabili
Articolo 2
Costituiscono oggetti tassabili nel Comune città di Capodistria:
1. l’occupazione degli spazi pubblici per l’allestimento di
mostre e per l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni
d’intrattenimento;
2. le affissioni nei luoghi pubblici;
3. il parcheggio nelle aree pubbliche;
4. l’impiego degli spazi pubblici per il campeggio;
5. le altre forme di occupazione degli spazi pubblici (come
ad esempio l’installazione di impalcature, l’allestimento dei
cantieri edili, la collocazione di chioschi, cabine telefoniche,
bancarelle, ecc.) e
6. il servizio di tassinaggio.
Le attività di cui al primo comma del presente articolo
non sono soggette al pagamento della tassa comunale qualora ciò sia espressamente vietato dalla legge oppure in casi
di altra forma di pagamento debitamente prescritta o pattuita
per contratto.
Denuncia dell’oggetto tassabile
Articolo 3
Previa collocazione dell’oggetto tassabile i soggetti passivi hanno l’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’organo
comunale competente per il traffico, e ciò per tutti gli oggetti
tassabili collocati sul suolo pubblico, sulle strutture o fabbricati
pubblici oppure in maniera da interferire con il traffico.
Articolo 4
I soggetti passivi sono tenuti a notificare qualsiasi cambiamento in materia dell’oggetto tassabile o del soggetto passivo
stesso all’organo comunale competente per la vigilanza entro
15 giorni successivi al sopraggiungere di tale cambiamento.
Gli oggetti tassabili, per i quali si richiede l’autorizzazione
prevista nell’articolo 3 del presente decreto, non possono subire variazioni, se non previa autorizzazione da parte dell’organo
comunale competente per il traffico.
Soggetti passivi
Articolo 5
La tassa comunale è dovuta dalle persone giuridiche o
singoli che utilizzano gli oggetti o prestano servizi soggetti al
pagamento della medesima. Nel caso in cui non sia possibile
individuare l’utilizzatore, il soggetto passivo è il proprietario
dell’oggetto tassabile.
Importo della tassa comunale
Articolo 6
L’importo della tassa comunale applicata ai singoli oggetti
tassabili, compresi i servizi, di cui ai punti da 1 a 6 dell’articolo
2 del presente decreto, è stabilito in base al punteggio riportato
nelle rispettive tariffe indicate nella sezione distinta che è parte
integrante del presente decreto.
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Il valore del singolo punto applicato per il conteggio delle
tasse comunali di cui al primo comma del presente articolo è
fissato dal Consiglio comunale tramite apposita delibera.
Commisurazione delle tasse comunali
Articolo 7
La tassa comunale è commisurata:
– tramite autorizzazione alla collocazione dell’oggetto
tassabile, rilasciata dall’organo comunale competente per il
traffico;
– per gli oggetti tassabili non soggetti all’autorizzazione
di cui all’articolo 3 del presente decreto, tramite decisione rilasciata dall’organo amministrativo comunale competente per
la vigilanza in base alla denuncia del soggetto passivo ovvero
all’accertamento da parte del funzionario responsabile dell’organo di cui sopra.
Calcolo e pagamento della tassa comunale
Articolo 8
Ai sensi dell’articolo 7 del presente decreto, la tassa è
calcolata per ciascun trimestre all’inizio del periodo di riferimento.
Nel caso in cui l’importo della tassa conteggiata per il
singolo trimestre non superi l’ammontare minimo della tassa
comunale riportato nel secondo comma dell’articolo 9, la commisurazione al momento del primo conteggio, è effettuata in un
unico importo anticipato per un anno.
Articolo 9
La commisurazione della tassa avviene applicando il valore del singolo punto in vigore, in base alle dimensioni dell’oggetto tassabile ed alla durata, come stabilito nell’articolo 6 del
presente decreto.
Nel caso in cui la tassa, commisurata per il singolo soggetto passivo in base alla procedura di cui al primo comma del
presente articolo, non superi il valore corrispondente a 270
punti, il punteggio considerato sarà 270 punti.
Articolo 10
Il pagamento delle tasse ha luogo entro 15 giorni dal
ricevimento della fattura.
La tassa va pagata in anticipo ovvero secondo le modalità
stabilite nell’autorizzazione.
L’efficacia dell’autorizzazione di cui al secondo comma
del presente articolo cessa nei casi in cui il soggetto passivo
omette di pagare la tassa entro la scadenza in essa riportata.
Decorrenza e cessazione dell’obbligo
Articolo 11
L’obbligo di pagamento della tassa sorge il giorno di
collocazione dell’oggetto tassabile ovvero di inizio dell’uso del
servizio, e si estingue alla fine del mese nel quale il soggetto
passivo informa l’organo amministrativo comunale di vigilanza
dell’avvenuta rimozione dell’oggetto tassabile o della cessazione d’uso.
Articolo 12
L’eventuale sospensione dell’uso dell’oggetto tassabile
da parte del soggetto passivo non influisce sull’obbligo di pagamento della tassa.
Esonero dal pagamento della tassa
Articolo 13
Sono esclusi dalla tassa i seguenti casi:
– pubblicazioni degli organi dello stato e di altri organi
amministrativi e delle comunità locali;
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– pubblicazioni degli organizzatori della campagna elettorale e le pubblicazioni dei partiti politici e liste, rappresentanti
nel Consiglio comunale del Comune città di Capodistria;
– pubblicazioni delle manifestazioni organizzate dalle
associazioni cofinanziate dal Comune città di Capodistria, e
degli eventi senza scopo di lucro e che siano di interesse per
lo sviluppo del turismo nel Comune città di Capodsitria;
– pubblicazioni delle organizzazioni umanitarie, riferite
all’attività delle medesime;
– oggetti tassabili che fanno riferimento ai monumenti
culturali, naturalistici e storici;
– altri casi d’utilizzo degli oggetti tassabili, riportati nell’articolo 14 del presente decreto.
Articolo 14
L’organo amministrativo comunale competente per il traffico stabilisce l’esenzione dalla tassa comunale che compete
agli oggetti tassabili qualora si tratti:
– del restauro dei beni di pregio (monumenti) nel centro
storico di Capodistria, specificatamente contrassegnati e soggetti a particolare regime di tutela;
– del restauro di monumenti storici e culturali, situati fuori
del centro storico di Capodistria;
– del restaura di fabbricati di proprietà del Comune città
di Capodsitria, delle aziende pubbliche comunali o del Fondo
alloggi pubblico del Comune città di Capodistria;
– di manifestazioni ed iniziative di evidente significato
promozionale del Comune città di Capodistria, che siano sovvenzionate dallo stesso comune ed a condizione che non siano
finanziate da parte dei partecipanti;
– di eventi e azioni promozionali organizzati dal Comune
città di Capodistria, dalle aziende pubbliche di proprietà del comune, da enti pubblici fondati o cofondati dal comune, dallo stato e da altri organi amministrativi oppure dalle comunità locali;
– di manifestazioni ed iniziative delle organizzazioni ed
associazioni umanitarie;
– di eventi ed iniziative non a scopo di lucro che rivestano importanza per lo sviluppo turistico del Comune città di
Capodistria, e
– di eventi tradizionali (sagre, feste locali, ecc.), allestiti
dalle associazioni nei luoghi delle rispettive sedi.
II CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEL DECRETO
Articolo 15
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è esercitato dagli addetti alla vigilanza comunale.
Articolo 16
Qualora il soggetto passivo ometta di assolvere il proprio
obbligo di pagamento della tassa comunale entro alle scadenze stabilite, l’organo comunale di vigilanza inoltra la proposta
di riscossione coattiva della tassa all’Amministrazione tributaria
della Repubblica di Slovenia.
III DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Articolo 17
È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria di Euro 250 chi commette trasgressione:
4. omettendo di denunciare l’oggetto od il servizio subordinato al pagamento della tassa comunale;
5. riportando, nella denuncia dell’oggetto tassabile, dati
fasulli tali da incidere sul calcolo della tassa;
6. collocando l’oggetto tassabile, sebbene sprovvisto
dell’autorizzazione del competente organo amministrativo comunale;
La persona giuridica che commette la trasgressione di
cui al primo comma del presente articolo è punita con la multa
di Euro 1250.
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Il singolo che commette la trasgressione di cui al primo
comma del presente articolo in relazione all’esercizio della
propria attività, è punito con la multa di Euro 800.
La persona responsabile della persona giudica, che commette la trasgressione di cui al primo comma, è punita con la
multa di Euro 250.
Articolo 18
L’organizzazione autorizzata all’affissione di manifesti e
striscioni che accetti una commessa senza sincerarsi che il
committente aveva provveduto a pagare la rispettiva tassa
comunale, oppure accetti tale commessa pur sapendo che
la suddetta tassa non è stata pagata, è punita con la multa di
Euro 350.
La persona responsabile dell’organizzazione di cui sopra,
è punita con la multa di Euro 125.
IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 19
A prescindere dal secondo comma dell’articolo 6 del
presente decreto, il valore applicato al singolo punto per l’anno
2007 è stabilito in Euro 0,075.
Articolo 20
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di
avere valore il Decreto sulle tasse comunali (Bollettino uff. n.
44/96, 42/97 e 34/2000) e l’articolo 18 del Decreto sul servizio
taxi (Bollettino uff. n. 27/03).
Per gli oggetti tassabili, per i quali i soggetti passivi
versano già una tassa comunale ai sensi del Decreto sulle
tasse comunali, si rilascia, previo primo conteggio effettuato in
seguito alla decorrenza dell’applicazione del presente decreto,
una decisione in ottemperanza dell’articolo 7 del nuovo Decreto
sulle tasse comunali.
Articolo 21
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS,
con effetto dal 1. 1. 2007.

2.1.

annuale, in funzione delle dimensioni per ogni m2 o frazione di esso:

2.1.1.

– del display elettronico

– 3000 punti

per il singolo elemento almeno

– 1000 punti

– schermo televisivo o monitor,
collocati in luogo pubblico per
trasmettere messaggi pubblicitari
diversi dalla trasmissione diretta di
programmi televisivi

– 6000 punti

per il singolo elemento almeno

– 2000 punti

– scritta luminosa o insegne con
sequenze programmate

– 1200 punti

2.1.2.

2.1.3.

per il singolo elemento almeno
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

– altra scritta luminosa o insegna

per l’occupazione di spazi pubblici,
per m2 al giorno:

1.1.1.

per aree pavimentate o asfaltate

– 2,0 punti

1.1.2.

per aree dotate di attrezzature
aggiuntive

– 3,0 punti

1.1.3.

per aree con fondo in macadam ed
altri spazi che richiedono apposita
manutenzione – fino a 300 m2 di
spazio occupato

– 1,5 punti

– oltre 300 m2

– 1,0 punti

per l’occupazione di spazi pubblici
privi di manutenzione

– 0,5 punti

– 700 punti
– 1000 punti

per il singolo elemento almeno

– 500 punti

– altra scritta o insegna

– 800 punti

per il singolo elemento almeno

– 300 punti

manifesti, striscioni, bandiere
pubblicitarie, volantini, locandine
ed altri oggetti tassabili di natura
provvisoria, per ciascun esemplare
in funzione delle dimensioni
– per ogni m2 di superficie / giorno

1.1.

16331

TARIFFA N. 2
Affissione in luoghi pubblici
Per l’affissione di insegne pubblicitarie, pubblicazioni, avvisi, mezzi acustici e simili destinati alla pubblicizzazione ed
all’informazione, collocati, fissati o altrimenti disposti in luoghi
pubblici si applica la seguente tariffa:

TARIFFE DELLE TASSE COMUNALI
TARIFFA N. 1
Occupazione degli spazi pubblici per l’allestimento di
mostre e spettacoli o manifestazioni d’intrattenimento
L’occupazione degli spazi ed aree di uso pubblico, fatti
salvi i marciapiedi ai sensi della tariffa n. 5, finalizzata all’allestimento di mostre e di manifestazioni d’intrattenimento (parchi
divertimenti, luna park e simili), è soggetta al pagamento:

Stran

Osservazioni:
a) Ai sensi della presente tariffa si intendono spazi di uso
pubblico le vie, le strade, le piazze, i marciapiedi, i passaggi
pedonali, i moli, le aiuole ed i parcheggi, le altre aree pubbliche
attrezzate e non, presenti nel territorio del comune di Capodistria, e le aree e luoghi pubblici di proprietà del Comune città
di Capodsitria, destinati all’uso pubblico.
b) Sono aree dotate di attrezzature aggiuntive di cui alla
tariffa 1.1.2., quelle aree che dispongono di pavimentazioni,
tettoie, ripari e simili, non forniti dal soggetto passivo.

V SEZIONE DISTINTA

1.1.4.
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– 1,6 punti

2.3.

per impianti acustici, al giorno:

2.3.1.

impianti acustici fissi

– 300 punti

2.3.2.

impianti acustici mobili

– 600 punti

2.3.3.

publicizzazione senza impiego di
impianti acustici

– 300 punti

2.4.

vetrine d’esposizione delle merci o
di pubblicizzazione dei servizi, collocate fuori dell’edificio direzionale,
al giorno:

2.4.1.

per ciascuna vetrina – per ciascun
m3 di volume

– 3,2 punti

2.4.2.

per un minimo di una singola vetrina

– 3,2 punti

Osservazioni:
a) Per spazio pubblico si intende qualsiasi superficie pubblica, come pure la facciata, il tetto od una superficie simile
oppure la struttura che reca una scritta visibile dallo spazio
pubblico e che sia proprietà del Comune città di Capodistria.
b) Per superficie dell’oggetto tassabile di forma irregolare s’intende un rettangolo dalle dimensioni minori possibili
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che comprenda tutti i punti estremi di tale oggetto. In caso di
scritte od altri oggetti tassabili bifacciali, ad eccezione delle
insegne luminose, ciascuna faccia corrisponde ad un oggetto
tassabile.
c) Non rientra tra gli oggetti tassabili una singola pubblicazione della ditta od altra scritta obbligatoria per legge,
purchè dai contenuti conformi alla vigente normativa; qualsiasi
successiva indicazione è ritenuta scritta pubblicitaria.
TARIFFA N. 3
Parcheggio su area pubblica
L’occupazione dello spazio pubblico per il parcheggio o
per altre finalità a carattere provvisorio è soggetta al pagamento giornaliero per ogni m2 o frazione di esso:

5.1.2.

– edifici direzionali ed altri al m2

– 3 punti

5.1.3.

– edifici abitativi – direzionali al m2

– 2 punti

5.2.

occupazione del suolo pubblico per
l’esercizio di attività commerciali,
di ristorazione e simili (ad eccezione del mercato cittadino), al m2 /
giorno:

5.2.1.

per aree dotate di attrezzature
aggiuntive

– 3,0 punti

5.2.2.

per superfici pavimentate od asfaltate

– 2,0 punti

5.2.3.

per aree con fondo in macadam ed
altri spazi che richiedono apposita
manutenzione

3.1.

di superfici asfaltate, cementate e
simili

– 1,5 punti

3.2.

di superfici con fondo in macadam

– 1,0 punto

3.3.

di superfici pavimentate

– 2,0 punti

– fino a 300 m2 di superficie pubblica occupata

3.4.

di altre superfici (non consolidate)

– 0,5 punti

– oltre 300 m2

Osservazioni:
a) S’intende per oggetto tassabile l’occupazione temporanea dello spazio pubblico per le finalità diverse dalla
rispettiva destinazione d’uso (parcheggio in occasione di manifestazioni, utilizzo dello spazio pubblico per eventi politici,
spettacoli o manifestazioni a carattere economico – commerciale), ed è ammessa purchè provvista del necessario atto
amministrativo.
TARIFFA N. 4
Occupazione dello spazio pubblico per il campeggio
L’occupazione dello spazio pubblico per il campeggio è
soggetta al pagamento giornaliero per ogni m2:
4.1.

di superfici asfaltate, cementate,
pavimentate e simili

4.2.

di superfici con fondo in macadam

4.3.

di spazio verde

– 2,0 punti

4.4.

altre superfici

– 0,5 punti

– 1,5 punti
– 1,0 punto

Osservazioni:
a) S’intende per oggetto tassabile l’occupazione temporanea dell’area pubblica per finalità (come ad esempio sistemazione in tende) diverse dalla rispettiva destinazione d’uso.
TARIFFA N. 5
Altre forme di occupazione dello spazio pubblico
Altre forme di occupazione dello spazio pubblico, quali ad
esempio l’installazione di impalcature, l’allestimento dei cantieri
edili, la collocazione di chioschi, cabine telefoniche, bancarelle, utilizzo di marciapiedi o piazze per finalità commerciali, di
ristorazione:
5.1.

5.1.1.

per l’occupazione di superfici pubbliche pavimentate, asfaltate o di
altri spazi che richiedono apposita
manutenzione e sono destinati ad
interventi di costruzione, all’allestimento di cantieri per la costruzione,
ricostruzione o restauro (tariffa
giornaliera) di
– edifici abitativi al m2

– 1,5 punti
– 1,0 punto

5.3.

per l’occupazione del marciapiede
frontistante i locali d’esercizio è
dovuta la tassa per ogni frazione
di m2:

5.3.1.

– all’anno

– 900 punti

5.3.2.

– al mese

– 100 punti

Osservazioni:
a) Ai sensi della presente tariffa si intendono spazi di uso
pubblico le vie, le strade, le piazze, i marciapiedi, i passaggi
pedonali, i moli, le aiuole ed i parcheggi, le altre aree pubbliche
attrezzate e non, presenti nel territorio del comune di Capodistria, e le aree e luoghi pubblici di proprietà del Comune città
di Capodsitria, destinati all’uso pubblico.
b) Non sono soggetti passivi ai sensi della presente tariffa i gestori dei mercati che hanno acquisito il suolo pubblico
necessario allo svolgimento di tale attività tramite speciale atto
rilasciato dall’organo competente oppure tramite decreto del
consiglio comunale.
c) Si intendono spazi dotati di attrezzature aggiuntive di
cui alla tariffa n. 5.2.1., quelli spazi provvisti di pavimentazioni,
tettoie, ripari e simili, non forniti dal soggetto passivo.
č) Gli oggetti tassabili, di cui ai punti 5.2. e 5.3., prevedono l’utilizzo dei marciapiedi o di altri spazi pubblici frontistanti
il locale d’esercizio o adiacenti al medesimo, per l’esercizio
dell’attività svolta nel locale stesso, come pure qualsiasi altro
limite posto all’uso pubblico di tali spazi per motivi commerciali
(ad esempio la recinzione del suolo pubblico frontistante il
locale d’esercizio).
TARIFFA N. 6
Servizio di tassinaggio
La tariffa della tassa comunale per l’occupazione di suolo
pubblico destinato alla fermata dei tassì, come pure di superfici
destinate alla circolazione dei tassì:
6.1.

annualmente, per il singolo
tassì provvisto di licenza:

– 4500 punti

Numero: 426-121/2006
Capodistria, 21 dicembre 2006

– 1 punto

Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št.
90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o vrednosti točk za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
Št. 422-283-/2006
Koper, dne 22. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Na podlagi 38. člena Zakona o financiranju občin
– ZFO-UPB1 (Uradni list RS, št. 32/06), 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03
ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) in 17. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Koper (Uradne objave št. 42/03 in Uradni list RS, št. 113/05) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra
2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točk za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
1.
Določi se mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Koper v letu 2007 v višini 0,0666 SIT/m2
– 0,00027792 EUR/m2.
2.
Določi se mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Koper v letu 2007 v višini 0,1332 SIT/m2
– 0,00055583 EUR/m2.
3.
Zavezancem odmeri nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča na podlagi podatkov Mestne občine Koper, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni
urad Koper.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 422-283-/2006
Koper, dne 21. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Št.
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Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria Mestne občine Koper (Bollettino uff. n. 40/00,
30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
LA DELIBERA
sul valore dei punti applicati per il computo
del compenso per l’uso del terreno edificabile
nel 2007
N.: 422-283/2006
Capodistria, 22 dicembre 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 38 della Legge sul finanziamento
dei comuni – ZFO-UPB1 (Gazzetta uff. della RS, n. 32/2006),
per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz.
uff. della RS, n.90/05 e 67/06) ed in virtù dell’articolo 17 del
Decreto sul compenso per l’uso del lotto fabbricabile nel
Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 42/2003 e la
Gazz. uff. della RS, n. 113/2005), il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 dicembre
2006, ha approvato la

DELIBERA
sul valore del punto applicato per il computo del
compenso per l’uso del lotto fabbricabile
nel 2007
1.
Con la presente deliberazione si stabilisce il valore mensile del singolo punto per il computo, nel 2007, del compenso
per l’uso del lotto fabbricabile edificato, posto in territorio del
Comune città di Capodistria, nell’importo pari a 0,0666 SIT / m2
– 0,00027792 EURO/m2.
2.
Si definisce altresì il valore mensile del singolo punto
per il computo, nel 2007, del compenso per l’uso del lotto
fabbricabile non edificato, posto nel territorio del Comune
città di Capodistria, nell’importo pari a 0,1332 SIT / m2
– 0,00055582 m2.
3.
Ai soggetti passivi il compenso per l’uso del terreno edificabile è commisurato in base ai dati forniti dal Comune città
di Capodistria, dall’Ufficio compartimentale di Capodistria operante in ambito dell’Ufficio imposte di Capodistria, cui fa capo
l’Amministrazione delle imposte della Repubblica di Slovenia
presso il Ministero delle finanze.
4.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia, con decorrenza dal 1 gennaio 2007.
N.: 422-283-/2006
Capodistria, 21 dicembre 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Sklep o financiranju političnih strank iz
sredstev proračuna Mestne občine Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št.
90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o financiranju političnih strank iz sredstev
proračuna Mestne občine Koper
Št. 410-260/2006
Koper, dne 22. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah – ZpoIS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 27. člena Statuta Mestne občine (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni
list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 21. decembra 2006 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank iz sredstev
proračuna Mestne občine Koper
1.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo
sredstva iz proračuna Mestne občine Koper sorazmerno številu
glasov, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah.
2.
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je
dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
Občinskega sveta.
3.
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje
političnih strank, se določi v proračunu Mestne občine Koper
za posamezno proračunsko leto.
Višina zneska za financiranje političnih strank ne sme
presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi občina lahko zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
4.
Političnim strankam se sredstva, ob upoštevanju višine
zneska iz 3. točke in pogojev iz 2. točke tega sklepa, porazdelijo sorazmerno glede na število glasov volilcev, ki jih je posamezna politična stranka dobila na zadnjih volitvah.
Temu ustrezno določi župan vrednost na vsak dobljen
glas na zadnjih lokalnih volitvah v Občinski svet Mestne občine
Koper.
5.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na
njihov transakcijski račun do 15. v mesecu.
6.
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 17/03, 10/04 ter Uradni
list RS, št. 23/05 in 9/06).

Uradni list Republike Slovenije
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
Št. 410-260/2006
Koper, dne 21. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
LA DELIBERA
sul finanziamento dei partiti politici dal bilancio
del Comune città di Capodistria
N.: 410-260/2006
Capodistria, 22 dicembre 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
Visto l’articolo 26° della Legge sui partiti politici –
ZpolS-UPB1 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/05) e l’articolo
27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino
ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS,
n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale, nella seduta del 21
dicembre 2006, ha accolto la seguente

DELIBERA
sul finanziamento dei partiti politici dal bilancio
del Comune città di Capodistria
1.
I partiti politici che proposero i propri candidati al consiglio comunale alle ultime elezioni amministrative, possono
avvalersi del finanziamento pubblico attingendo ai fondi del
bilancio comunale, in proporzione al numero di voti ottenuti da
ciascun partito.
2.
Il singolo partito politico può ricorrere al finanziamento
pubblico se aveva ottenuto almeno il 50% di voti occorrenti
all’elezione di un consigliere comunale.
3.
L’importo dei fondi pubblici, destinato al finanziamento dei
partiti politici, è stanziato nel bilancio comunale per il singolo
esercizio.
L’ammontare complessivo destinato al finanziamento dei
partiti politici non deve superare la percentuale di 0,6% dei fondi
stanziati dal comune ai sensi delle norme disciplinanti il finanziamento dei comuni, necessari per l’adempimento da parte dei
medesimi dei compiti previsti dalla Costituzione e dalle Leggi.
4.
I fondi sono ripartiti tra i partiti politici in proporzione
del numero di voti ottenuti alle ultime elezioni amministrative,
tenendo conto degli importi stanziati a tale scopo, previsti al
punto 3, e delle condizioni di cui al punto 2 della presente
delibera.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

In conseguenza di ciò il sindaco stabilisce l’importo
spettante per ogni singolo voto ottenuto alle ultime elezioni
amministrative nel consiglio comunale del Comune città di
Capodistria.
5.
I versamenti a favore dei partiti politici sono effettuati sul
rispettivo conto di transazione, entro il giorno 15 di ciascun
mese.
6.
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa di
avere valore la Delibera sul finanziamento dei partiti politici
attingendo ai fondi di bilancio del Comune città di Capodistria
(Bollettino ufficiale n. 17/03, 10/04 e la Gazzetta ufficiale della
RS, n. 23/05 e 9/06).
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2007
I.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško za leto 2007 znaša za stanovanjske površine 3,43 SIT oziroma 0,0143 € in poslovne
površine 5,71 SIT oziroma 0,0238 €.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se uporablja od 1. 1. 2007.
Št. 422-3/06
Laško, dne 20. decembra 2006

7.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
RS con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Župan
Občina Laško
Franc Zdolšek l.r.

Numero: 410-260/2006
Capodistria, 21 dicembre 2006

6125.

Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 – UPB), 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe
v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06.), 19. in 22. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 21. člena
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – UPB) je Občinski
svet Občine Laško na 2. seji dne 20. 12. 2006 sprejel

LAŠKO
6124.

Sklep o določitvi cene programov Javnega
zavoda Vrtec Laško

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Laško (Uradni list RS, št. 114/03)
in 21. člena Statuta Občine Laško (UPB, Uradni list RS, št.
64/06) je Občinski svet Občine Laško na 2. redni seji dne
20. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov Javnega zavoda
Vrtec Laško
I
V Javnem zavodu Vrtec Laško se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:

Dnevni program (6-9 ur)

Poldnevni program (4-6 ur)

- SIT -

- EUR -

- SIT -

- EUR -

– PRVO STAROSTNO OBDOBJE
(oddelki od 1 do 3 let)

74.115,00

309,28

68.927,00

287,63

– DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
(oddelki od 3 let do vstopa v šolo)

71.847,00

299,81

66.818,00

278,83

– KOMBINIRANI ODDELKI

73.231,00

305,59

68.105,00

284,20

Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah programov in znašajo skupno 7.980,00 SIT (33,30 EUR) mesečno.
Cena posameznega obroka znaša 380 SIT (1,59 EUR).
II
Dovoljeno število otrok v oddelkih se skladno s 17. členom Zakona o vrtcih, poveča za največ dva otroka v oddelku.
III
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih. Če starši ne podajo vloge za
znižano plačilo, plačajo polno ceno programa
IV
Starši otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu,
lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka
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enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo
lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj
en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti. Za rezervacijo plačajo starši 50% njim določenega zneska plačila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere občina Laško po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti
razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo
staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti
otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. V primeru, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka tega člena, se morebiti že
upoštevano znižano plačilo poračuna v mesecu, ki sledi vpisu.
V
V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten
najmanj 30 koledarskih dni, se plačilo staršev za čas odsotnosti
otroka zniža tako, da znaša 10% njim določenega zneska. Za
bolezensko odsotnost daljšo od 60 koledarskih dni so starši v celoti oproščeni plačila vrtca. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje
v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.
To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Občina
Laško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
VI
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se ob predhodno najavljeni odsotnosti vsaj 1 dne, cena programa zniža za
stroške neporabljenih živil.
VII
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi cene programa v Javnem zavodu Vrtec Laško
št. 64101-3/2005 z dne 28. 9. 2005.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 600-11/2006
Laško, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
LJUBLJANA
6126.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 3.
2007

Na podlagi 148. člena Ustave Republike Slovenije, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 51. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine
Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne Občine Ljubljana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Mestne Občine Ljubljana za leto
2006 (Uradni list RS, št. 34/06 in 35/06 v nadaljevanju: odlok
o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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Proraþun januar-marec
v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOýI PRIHODKI (70+71)
70 DAVýNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiþek
703 Davki na premoženje
704 Domaþi davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVýNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobiþku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavþni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišþ in neopredmetenih
dolgoroþnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domaþih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanþnih institucij

33.758.178

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOýI ODHODKI
400 Plaþe in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plaþila domaþih obresti
409 Rezerve
41 TEKOýI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoþi domaþi transferi
414 Tekoþi transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso
proraþunski uporabniki
432 Investticijski transferi proraþunskim uporabnikom
III. PRORAýUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAýUNSKI PRIMANJKLJAJ)

35.901.095

33.539.258
28.387.979
23.982.308
3.590.177
815.494
0
5.151.279
1.911.263
282.090
592.399
177.349
2.188.178
70.940
0
0
70.940
1.356
1.356
0
146.624
146.624

7.513.313
2.470.513
422.605
4.357.647
258.844
3.704
24.492.149
0
10.350.994
1.078.457
13.062.697
0
3.150.172
3.150.172
745.461
188.493
556.968
-2.142.917
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Uradni list Republike Slovenije

B. RAýUN FINANýNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vraþila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEýANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEýANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Poveþanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Poveþanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

15.648
15.648
15.648
0
0
0
0
0
0
0
0

15.648

C. RAýUN FINANCIRANJA

VII . ZADOLŽEVANJE (500 )
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domaþe zadolževanje
VIII . ODPLAýILA DOLGA (550 )
55 ODPLAýILA DOLGA
550 Odplaþila domaþega dolga
IX . POVEýANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAýUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

0
0
0
334.890
334.890
334.890
-2.462.159

-334.890

2.142.917

Uradni list Republike Slovenije
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o
proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
Št. 410-197/06-43
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MEŽICA
6127.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu
Mežica

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 19/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05, 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98,
44/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06 in 129/06), 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)
in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99,
73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 3. seji dne
21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1.
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Mežica, enota vrtec Mežica znašajo mesečno:

Št.
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16339

I. starostno obdobje

105.270 SIT (439,28 EUR)

II. starostno obdobje

74.223 SIT (309,73 EUR)

Kombinirani oddelek

81.313 SIT (339,31 EUR)

2.
Cena poldnevnega programa za II. starostno obdobje
(4–6 ur dnevno) znaša 67.550 SIT (281,89 EUR) mesečno.
3.
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok).
4.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 6.100 SIT (25,45 EUR). Cena ene malice znaša 130 SIT (0,54 EUR), enega kosila pa 175 SIT
(0,73 EUR).
5.
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva
meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en
teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 25% zneska določenega s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program,
v katerega je otrok vpisan.
6.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna
kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila
razliko med ceno programa in rezervacijo.
7.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca se cena
programa zniža:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost
za posamezni plačilni razred);
– če je otrok odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od
plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na
vrednost za posamezni plačilni razred) in še 10% od ostanka
plačila;
– če je otrok odsoten od 21 do 30 delovnih dni, se od
plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na
vrednost za posamezni plačilni razred) in še 30% od ostanka
plačila;
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni
neprekinjeno nad 30 delovnih dni, so starši ob predložitvi
ustreznega zdravniškega potrdila v celoti oproščeni plačila.
Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je
Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa.
Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni
programa prišteje dodatno plačilo v višini 1.000 SIT (4,18
EUR) za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
8.
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno
šolo, v času od julija do 31. avgusta, Občina Mežica krije ceno
programa za vsakega izpisanega otroka.

Stran

16340 /

Št.

140 / 29. 12. 2006

9.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS, št.
16/01 in 115/05).
10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 602-55/2006
Mežica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

6128.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi najmanjšega števila otrok, ko je vrtec
dolžan pričeti in končati poslovalni čas
1.
Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovalni čas, kadar je
izražena potreba za enega otroka.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 602-54/2006
Mežica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Mežica

Na podlagi 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 47/98
in 130/03) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS,
št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 3.
seji dne 21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Mežica za leto 2007 znaša
0,0827 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2007.
Št. 422-3/2006
Mežica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
6130.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi 18. člena statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 58/99) in 15. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 133/03) je
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 1. redni seji dne
20. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren - Kostanjevica za leto
2007 znaša na mesec: 0,054 SIT oziroma 0,000225 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 422.01-25/2006:1
Miren, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin - Marušič l.r.

6129.

Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok,
ko je vrtec dolžan pričeti in končati poslovalni
čas

Na podlagi 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05
– uradno prečiščeno besedilo), 14. in 17. člena Zakona o
vrtcih (Uradni list RS, št. 19/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05,
100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 7. člena Pravilnika o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05 in 82/05) in
16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99,
73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 3. seji dne
21. 12. 2006 sprejel

MORAVSKE TOPLICE
6131.

Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Moravske Toplice za leto 2007

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin – urad
no prečiščeno besedilo (ZFO-UPB1), (Uradni list RS, št. 32/06),
29. člena zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno
besedilo (ZLS-UPB1), (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 in Odl.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

US:U-I-2/06-22), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) in 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 98/03) je Občinski
svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 18. 12. 2006
sprejel
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– za gostinske, turistične in trgovske lokale 52,00 EUR/m2
koristne površine prostorov, in sicer so stroški komunalne opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:
EUR/m2
kanalizacija

S KL E P
o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Moravske Toplice za leto 2007
1. člen
Vrednost 100 točk za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za
leto 2007 znaša za pozidane gradbene parcele 0,12 EUR, vrednost 100 točk za izračun nadomestila za zazidljive gradbene
parcele pa 0,02 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2006
(Uradni list RS, št. 112/05).
Št. 423-06/06-22
Moravske Toplice, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

6132.

16341

13,56

vodovod

8,57

električno omrežje

5,53

ceste

24,34

Skupaj

52,00

Za osrednji del naselja Moravske Toplice:
EUR/m2
Moravske Toplice
skupina 100-pridobivanje zemljišč

0,11

skupina 200-priprava stavbnega zemljišča

0,11

skupina 300-oprema stavbnega zemljišča
komunalni objekti in naprave skupne rabe
ceste in zunanje ureditve

5,09

zelene in rekreacijske površine

0,11

javna razsvetljava

0,85

kanalizacija za odvod meteorne vode

6,12

komunalni objekti in naprave individualne rabe

Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini
Moravske Toplice za leto 2007

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena Statuta Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03)
je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne
18. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o višini komunalnega prispevka v Občini
Moravske Toplice za leto 2007
1. člen
V Občini Moravske Toplice, razen ožjega naselja Moravske Toplice, za katerega je sprejet investicijski program, znaša
komunalni prispevek za popolno komunalno opremo:
– za stanovanjske hiše, vikende, vinske kleti in poslovne
prostore, razen turističnih, gostinskih in trgovskih lokalov 31,20
EUR/m2 koristne površine, in sicer so stroški komunalne opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:

EUR/m2
kanalizacija

8,14

vodovod

5,14

električno omrežje

3,32

ceste

14,60

Skupaj

31,20

vodovodno omrežje in naprave

2,22

kanalizacija za odvod odpadne vode

6,12

električno omrežje in naprave

1,79

PTT omrežje in naprave

1,62

Skupaj skupina 300-oprema stavbnega zemljišča

23,92

Vse skupaj

24,14

2. člen
Komunalni prispevek se obračuna na območju, kjer so komunalne naprave že zgrajene, na območju, kjer so komunalne
naprave v izgradnji in na območju, kjer je možno komunalne
naprave izgraditi.
Komunalni prispevek predstavlja stroške izgradnje primarnih komunalnih vodov in kategoriziranih cest.
Od izračunane vrednosti komunalnega prispevka se odštevajo vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo
komunalnih objektov in naprav po valorizirani vrednosti (vrednost tečaja EUR-a) glede na čas od prvotnega plačila do
sedanje odmere, vendar ne več, kot je za posamezno postavko
določeno po tem sklepu.
Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo komunalnih objektov in naprav s predložitvijo originalne dokumentacije o plačilih. V primeru nejasnosti, da se plačilo dejansko
nanaša na predvideno bodočo gradnjo, se pridobi mnenje investitorja gradnje posameznega komunalnega objekta oziroma
naprave ali področne krajevne skupnosti.
Za kmetijske gospodarske objekte se ne obračunava
komunalni prispevek.
3. člen
Korekcijski faktorji za koristne površine so v skladu s
standardi, razen:

Stran
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– za stanovanjske hiše do 100 m2 stanovanjske
površine

0,50

– kleti in skladišča ter industrijski objekti in garaže

0,30

– bivalni prostori v mansardi

0,75

– športni objekti, bazeni in podobno

0,10

Z ozirom na lokacijo objekta se upoštevajo naslednji
korekcijski faktorji:
I. območje: obsega ožje naselje Moravske Toplice, faktor
F=1
II. območje: obsega naselja Martjanci, Tešanovci, faktor
F=0,70
III. območje: obsega naselja Bogojina, Filovci, Ivanci,
Mlajtinci, Lukačevci, Noršinci, Sebeborci, faktor F= 0,60
IV. območje: obsega naselja Berkovci, Prosenjakovci,
Pordašinci, Motvarjevci, faktor F=0,40
V. območje: obsega vsa ostala naselja. Za to območje
se ne obračunava prispevek za kanalizacijo, faktor F=0,40,
vikendi 0,50
VI. območje: obsega območje izven ožjega naselja in
velja za vinske kleti. Obračuna se samo elektrika in cesta,
faktor F=0,50.
Individualne priključke od glavnega voda do objekta plača
vsak investitor sam.
4. člen
Ta sklep velja za plačilo komunalnega prispevka na območju celotne Občine Moravske Toplice.
Brez potrdila, izdanega od Občine Moravske Toplice, o
plačilu komunalnega prispevka, Upravna enota Murska Sobota
ne sme izdati gradbenega dovoljenja.
5. člen
Komunalni prispevek se ne plača v primeru gradnje nadomestnega stanovanjskega ali poslovnega objekta, če je obstoječi objekt že ustrezno komunalno opremljen.
Oprostitev plačila prispevka iz prvega odstavka tega člena
ne velja za gradnjo nadomestnega objekta, katerega obseg za
več kot 20 m2 presega tlorisno površino prostorov prejšnjega
objekta.
Če novozgrajeni stanovanjski ali poslovni objekt za več kot
20 m2 presega tlorisno površino prostorov prejšnjega objekta,
plača investitor prispevek za komunalno opremljanje stavbnega
zemljišča v sorazmerju s povečanjem tlorisnih stanovanjskih
oziroma poslovnih površin.
Investitorji, kateri so deležni ugodnosti iz tega člena, morajo v roku dveh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja
za novozgrajeni objekt, starega porušiti in odstraniti material ter
okolico primerno urediti.
6. člen
V primeru, da pride do spremembe namembnosti stanovanjske hiše, vikenda, vinske kleti ali poslovnih prostorov
v gostinski ali trgovski lokal, se plača pred izdajo uporabnega
dovoljenja razlika komunalnega prispevka po 1. členu tega
sklepa.
7. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
plačati komunalni prispevek na transakcijski račun Občine Moravske Toplice, na podlagi odločbe pristojnega občinskega
upravnega organa.
8. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep
o višini komunalnega prispevka za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 112/05).

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 420-01-01/06-42
Moravske Toplice, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

6133.

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu za leto
2007

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo,
105/206 in 114/06 – ZUTPG), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/06) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 18. 12.
2006 sprejel

SOGLASJE
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2007
1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša, da cena
storitve pomoč družini na domu s 1. 1. 2007 znaša 11.15
EUR.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve pomoč družini na domu se določi cena v višini 5,58 EUR.
Razliko do polne cene storitve 11.15 EUR, to je 5,58 EUR, Občina Moravske Toplice priznava kot subvencijo k ceni storitve
pomoč družini na domu in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Občina Moravske Toplice bo pokrivala iz proračunskih
sredstev za socialno varstvo še sredstva, ki zajemajo stroške strokovnega dela in računovodsko administrativnega
dela za storitev pomoč družini na domu in niso vključeni v
ceno storitve do uporabnikov. Ti stroški znašajo 2,22 EUR
na uro.
4. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva
za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
Št. 152-01/06-35
Moravske Toplice, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

NOVA GORICA
6134.
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C. Račun financiranja

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Mestne občine Nova Gorica in Občine
Renče - Vogrsko v obdobju januar–marec 2007

50 Zadolževanje:

0

55 Odplačila dolga:

0

Neto zadolževanje:

0

Povečanje sredstev
na računih

2.038.973

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni objave 6/02, 25/02 in Uradni list RS 38/05) sta župan
Mestne občine Nova Gorica in župan Občine Renče - Vogrsko
sprejela

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so
tako opredeljeni v 43. členu Zakona o javnih financah.

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Mestne občine Nova Gorica in Občine
Renče - Vogrsko v obdobju januar–marec 2007

4.
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja se
v skladu z načelom pripadnosti vključijo v proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2007 in v proračun Občine Renče
- Vogrsko za leto 2007.

1.
Financiranje proračunskih potreb Mestne občine Nova
Gorica in Občine Renče - Vogrsko se ureja v obdobju 1. 1. do
31. 3. 2007 s tem sklepom.

5.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.

2.
Začasno financiranje temelji na proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2006. Skupni obseg porabljenih sredstev
v prvem tromesečju 2007 ne sme presegati dosežene porabe
v obdobju 1. 1. – 31. 3. 2006.

Št. 410-9/2006
Nova Gorica, dne 21. decembra 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

3.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov

v EUR

PRIHODKI
70 Davčni prihodki

4.098.061

71 Nedavčni prihodki

2.700.086

72 Kapitalski prihodki

343.182

73 Prejete donacije
74 Transferni prihodki
Skupaj

0
453.789

40 Tekoči odhodki

1.720.220

41 Tekoči transferi

2.589.252

42 Investicijski odhodki

875.176

43 Investicijski transferi

395.237

Skupaj

5.579.885

Razlika med prihodki in odhodki

2.015.233

B. Račun finančnih terjatev in naložb:

44 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev:
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev:

NOVO MESTO
6135.

Sklep o začasnem financiranju občin v
obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B), Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2006 (Uradni list RS, št. 72/06) in
30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 96/06) so župani Mestne občine Novo mesto, Občine Straža
in Občine Šmarješke Toplice dne 27. 12. 2006 sprejeli

7.595.118

ODHODKI

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev:

Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

SKLEP
o začasnem financiranju občin v obdobju
januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občina), Občine
Straža in Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju novoustanovljene občine) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v
nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen

23.740
0
23.740

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine in novoustanovljenih občin je določen v
skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo
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Uradni list Republike Slovenije

mesto za leto 2006 (Uradni list RS, št. 72/06; v nadaljevanju:
odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

41

403 Plačila domačih obresti

42.752

409 Rezerve

20.865

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

3. člen

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/ Podskupina / Konto

v EUR
Proračun
Januar–
marec
2007

42

43

2.039.959

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.232.616

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.232.616

INVESTICIJSKI TRANSFERI

216.756

(70+71)

6.293.814

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

215.303

DAVČNI PRIHODKI

4.427.475

III.

700 Davki na dohodek in dobiček

3.964.280

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

150.800

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

41.729

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

41.729

750 Prejeta vračila danih posojil

41.729

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

75.113
1.866.339
292.939

711 Takse in pristojbine

20.865

712 Denarne kazni

62.594

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

75

751 Prodaja kapitalskih deležev

117.466

752 Kupnine iz naslova privatizacije

1.372.475
350.526

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

125.730

16.692

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

125.730

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih

440 Dana posojila
333.834
VI.

dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE

1.453

388.082

706 Drugi davki

73

22.571

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

TEKOČI PRIHODKI

72

328.557

7.759.220

(70+71+72+73+74)

71

88.446

414 Tekoči transferi v tujino

I. SKUPAJ PRIHODKI

70

2.479.533

0

441 Povečanje kapitalskih deležev

125.730

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

–84.001

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.114.880

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.114.880

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.608.420

40

TEKOČI ODHODKI

1.679.515

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

431.212

401 Prispevki deelodajalcev za socialno varnost

72.478

402 Izdatki za blago in storitve

1.112.208

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

50

ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (55)

66.799

55

ODPLAČILA DOLGA (550)

66.799

550 Odplačila dolga

66.799

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

Uradni list Republike Slovenije
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

Št.
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6136.

–150.800
291.970

9009 Splošni sklad za drugo

291.970

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine in novoustanovljenih občin povečajo za namenske
prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF
oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem
financiranju.

16345

OPLOTNICA

–66.799

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2005

Stran

Sklep o začasnem financiranju Občine
Oplotnica v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS,
št. 29/99, 1/02, 38/03) je župan Občine Oplotnica dne 14. 12.
2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Oplotnica
v obdobju januar–marec 2007

4. člen
(posebni del proračuna)

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporablja Zakon o javnih financah, Zakon
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in
2008 (Uradni list RS, št. 126/06) in Odlok o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2006.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih
financah.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po podpisu in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-8/2006-1100
Novo mesto, dne 27. decembra 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l. r.
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l. r.

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Oplotnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Oplotnica za leto 2006 (Uradni list RS, št.
53/2006 v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina / Podskupina kontov / Konto / PodProračun
konto
januar–marec 2007
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

436.501,50

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

197.231,55

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

184.375,23
170.164,79
13.851,74
358,70

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

12.856,32

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

9.462,48

711 Takse in pristojbine

1.319,89

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

339,95

Stran
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714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Uradni list Republike Slovenije
1.734,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

1.313,04

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

1.313,04

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI

C.
237.956,91

740 Transferni prihodki iz drugih javnofi- 237.956,91
nančnih institucij
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

130.696,43
911,68
186.851,13
1.738,72
91.679,08

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

5.400,85

83.458,52

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

53.552,55

55 ODPLAČILA DOLGA

53.552,55

550 Odplačila domačega dolga

53.552,55

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

61.322,79

X.

29.905,97

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

88.032,48
34.233,57

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

16.170,09

430 Investicijski transferi

16.170,09

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

31.416,82

0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

31.416,82

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

(posebni del proračuna)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

V.

500 Domače zadolževanje

34.233,57

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

B.

83.458,52

9009 Splošni sklad za drugo

414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

50 ZADOLŽEVANJE

4.213,95

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

413 Drugi tekoči domači transferi

83.458,52

32.007,83

409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

405.084,68
167.829,89

RAČUN FINANCIRANJA

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine ter na oglasni deski
občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 83.458,53 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

I.

Proračun januar marec
2007
523.446

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

329.695

700 Davki na dohodek in dobiček

306.233
267.981

703 Davki na premoženje

11.023

704 Domači davki na blago in storitve

27.229

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

Župan
Občina Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

RADEČE

v EUR

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

70 DAVČNI PRIHODKI

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
Št. 41000-8/2006-135
Oplotnica, dne 14. decembra 2006

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

23.462
17.385
1.159
0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.404

714 Drugi nedavčni prihodki

3.514

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.060

Sklep o začasnem financiranju Občine Radeče
v obdobju januar–marec 2007

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog

0

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02-ZDT-B) in 102. člena Statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je
župan Občine Radeče dne 20. 12. 2006 sprejel

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

6137.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Radeče v
obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Radeče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in
Odlokom o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2006
(Uradni list RS, št. 11/06; v nadaljevanju: odlok o rebalansu
proračuna).

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

II.

1.060

192.691

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

192.691

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

554.753

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

120.390
52.656
8.354
58.433
947
0
341.785
0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

91.537

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

13.676

413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

236.572
0

Stran
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Uradni list Republike Slovenije
3. člen

75.577
75.577
17.001

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

13.093

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

3.908

(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo
na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

4. člen
–31.307

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

C.

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

5.216

55 ODPLAČILA DOLGA

5.216

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo zadolževala.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
Št. 900-8/2006-5
Radeče, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

5.216
–36.523
–5.216
31.307

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA 0
9009 Splošni sklad za drugo

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

(uveljavitev sklepa)

RAČUN FINANCIRANJA

550 Odplačila domačega dolga

(uporaba predpisov)

0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

6138.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo - UPB1), 101. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 111/06 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 2. člena
Odloka o komunalnih taksah (Uradni list, štev. 5/00, 112/00)
je Občinski svet na 2. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel naslednji

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks
1.
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Radeče za leto 2007 znaša 145,40 SIT – 0,606
EUR.

Št.

6139.

Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene
in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavnih zemljišč v Občini Radeče

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1),
101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče
(Uradni list RS, št. 111/06 – uradno prečiščeno besedilo)
in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo (ZLS
– UPB1), Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list
RS, št. 133/06) je Občinski svet na 2. redni seji dne 20. 12.
2006 sprejel naslednji

SKLEP
o ugotovitvi povprečne gradbene cene in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavnih zemljišč v Občini Radeče
1.
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena
stanovanj, cena stavbnega zemljišča in povprečnih stroškov
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za območje Občine
Radeče za leto 2007.
2.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine za območje Občine Radeče znaša v decembru 2006
181.632,00 SIT – 757,93 EUR in se med letom valorizira v
skladu z indeksi rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih mesečno
objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
3.
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7% od povprečne gradbene cene.
4.
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
znašajo 20% od povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine (10% individualna raba in 10% kolektivna
raba).

16349

Št. 900-8/2006-2
Radeče, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

6140.

Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

Stran

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 900-8/2006-4
Radeče, dne 20. decembra 2006
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Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1), 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 111/06 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 – uradno prečiščeno besedilo (ZLS – UPB1) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Radeče (Uradni list RS, št. 05/04 in 16/05) je Občinski svet na
2. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1.
Vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 znaša 2,86 SIT/0,011 EUR.
2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
Št. 900-8/2006-3
Radeče, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

ROGAŠKA SLATINA
6141.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2007

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96, 37/97, 9/98,
45/03 in 65/03) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) je Občinski svet Občine
Rogaška Slatina na 2. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2007
1. Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007 znaša 0.1842 SIT
oziroma 0.0007686 EUR.

Stran

16350 /

Št.
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2. Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1.
2007 dalje.
3. Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep
o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2006, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 100/05 in 102/05.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 0320-0007-03/2006
Rogaška Slatina, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

6142.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v letu 2007

Na podlagi 18. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/96, 91/99, 26/00 in
45/03) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 109/03 – UPB1) je Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na 2. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v letu 2007
1. Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini
Rogaška Slatina v letu 2007 znaša 19.40 SIT oziroma 0.08096
EUR.
2. Vrednost točke, določene s tem sklepom se uporablja
od 1. 1. 2007 dalje.
3. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu
2006 (Uradni list RS, št. 100/05).
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 0320-0007-02/2006
Rogaška Slatina, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SLOVENSKE KONJICE
6143.

Sklep o vrednosti elementov za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš,
stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi
odstotka od povprečne gradbene cene, s
katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02), Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na
območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 81/97)
in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske
Konjice na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o vrednosti elementov za izračun prometne
vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in
drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od
povprečne gradbene cene, s katerim se določi
korist za stavbno zemljišče
1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na območju Občine Slovenske Konjice (brez stroškov komunalnega
urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 2006,
597,55 €/m2 oziroma 143.196,50 SIT/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v odstotku od povprečne gradbene cene 1,1% in znaša 6,57 €/m2
oziroma 1.575,16 SIT/m2.
3. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom za
obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Republiki Sloveniji,
katerega vsak mesec izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije »Gradbena dela-ostala nizka gradnja«.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem 1. 1. 2007.
Št. 032-01-0005/2006-4(121)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

6144.

Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2007

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 22. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 – odl.
US in 61/99 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odločba US RS 45/94
– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 73/95
– odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba
US RS, 44/96 – odločba, 26/97, 70/97 in 68/98 – odločba US
RS, 10/98, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa
US, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05,
100/05 in 21/06), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 100/99 in 112/03) je Občinski svet
Občine Slovenske Konjice na 2. redni seji dne 21. 12. 2006
sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2007
I.
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice znaša v
letu 2007: 0,000416 € oziroma 0,0996 SIT mesečno.

Uradni list Republike Slovenije
II.
Ta sklep začne veljati z dnem 1. 1. 2007.
Št. 032-01-0005/2006-5(121)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

ŠKOFLJICA
6145.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škofljica za leto 2007

Št.

2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 007-18/2006
Trebnje, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2007 se
določi v višini 0,4485 SIT oziroma 0, 00187 EUR.

Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

TREBNJE
6146.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Trebnje Občini Mokronog - Trebelno
in Občini Šentrupert za leto 2007

Na podlagi 180. člena Zakona o urejanju prostora-ZUreP-UPB1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 58/03), 18. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98, 64/99, 101/00,
109/03, 16/05 in 108/05), 19. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 88/06), 1. člena
Statutarnega sklepa Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list
RS, št. 121/06) in 1. člena Statutarnega sklepa Občine Šentrupert so: Občinski svet Občine Trebnje na seji dne 20. 12.
2006, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na seji dne
19. 12. 2006 in Občinski svet Občine Šentrupert na seji dne
21. 12. 2006 sprejeli

16351

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje, Občine
Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert za leto 2007 znaša
0,4257 SIT/m2 (0,001776414 €).

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Škofljica za leto 2007

Št. 007-13/2006
Škofljica, dne 27. decembra 2006

Stran

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje,
Občini Mokronog - Trebelno in Občini Šentrupert
za leto 2007

Na podlagi 97. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99 in naslednji) in 19. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 85/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 2. redni seji dne
19. 12. 2006 sprejel

2. člen
Sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
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TRŽIČ
6147.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007

Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.
135/03 in 1/05) je Občinski svet Občine Tržič na 2. redni seji
dne 27. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče
ter za nezasedene poslovne prostore na območju Občine Tržič
za leto 2007 znaša 0,0503 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 422-18/2006-31
Tržič, dne 27. decembra 2006
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Stran

16352 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije

TURNIŠČE
6148.

Odlok o spremembi Odloka o spremembi
proračunu Občine Turnišče za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00, 30/02 in 110/02),
3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/91,
45/97, 56/98, 01/99, 79/99 in 89/99) in 19. člena Statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) ter 1. člena sprememb in
dopolnitev Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 9/01,
108/01, 65/02, 78/03) je Občinski svet Občine Turnišče na 2.
redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o spremembi proračunu
Občine Turnišče za leto 2006
1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2006 (Uradni list RS, št. 102/06)
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov prihodkov se določa v skupnem znesku SIT 438,813.255 in se
razporedi na ravni podskupin kontov odhodkov:
40 tekoči odhodki

73,939.724

41 tekoči transferi

190,853.531

42 investicijski odhodki

157,850.000

43 investicijski transferi

12,450.000

2 skupaj drugi odhodki

3,720.000«.

2. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. OS-6/2-2006
Turnišče, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

6149.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2007

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 32. in 33. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02) in 50. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) ter 1. člena sprememb in dopolnitev Statuta
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 9/01, 108/01, 65/02, 78/03) je
župan Občine Turnišče dne 8. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
v letu 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Turnišče za leto 2007 se
financiranje funkcij Občine Turnišče ter njihovih nalog in drugih

s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Turnišče za leto 2006 in za iste programe
kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2006.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2007.
4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2007.
5. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. Ž-138/2006
Turnišče, dne 8. decembra 2006
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

6150.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Turnišče

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/03 in 108/05), v
skladu z 19. členom Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS,
št. 32/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet Občine
Turnišče na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2007
znaša 0,00023 EUR, in za izračun nadomestila za uporabo
nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto
2007 znaša 0,00005 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2007.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 19/2006-2/4
Turnišče, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

Uradni list Republike Slovenije
VRANSKO
6151.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Vransko v letu 2007

podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB,
Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US), 32. in 33. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 79, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Župan Občine Vransko
dne 4. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Vransko
v letu 2007
1.
Do sprejetja proračuna Občine Vransko za leto 2007 se
financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2006 in tega sklepa.
2.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerja s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Že sprejete
obveznosti v skladu s sklepi občinskega sveta se financirajo
glede na plan.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje
investicij v teku.
3.
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2007.
4.
O odločitvi o začasnem financiranju Občine Vransko župan občine obvesti Občinski svet ter Nadzorni odbor.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja do sprejema proračuna Občine Vransko za leto 2007.
Št. 4102/2006
Vransko, dne 4. decembra 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

6152.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta Čeplje – stanovanjska gradnja

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, v nadaljevanju ZUreP-1) in
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in
38/02) je župan Občine Vransko dne 22. 12. 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta Čeplje –
stanovanjska gradnja
1. člen
(predmet programa priprave)

črta,

S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega na-
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– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način
pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Občina Vransko je sprejela v letu 2002 spremembe in
dopolnitve planskih aktov. Območje je opredeljeno za individualno stanovanjsko gradnjo.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je Zakon
o urejanju prostora (Uradni list št.110/02 in popravek 8/03
– v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in Prostorske sestavine
dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS,
št. 21/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
za območje občine Vransko (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93,
7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98,
66/99, 21/00 in 19/02).
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet lokacijskega načrta je umestitev novih individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočo komunalno infrastrukturo v območju, ki je v prostorskem planu opredeljeno
za stanovanjsko gradnjo.
4. člen
(okvirno območje)
Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta obsega
območje parcel in delov parcel št. 507/3 in 507/1 k.o. Prekopa
v skupni izmeri cca 0,51 ha in eventuelna druga skladno z
opredelitvami planskih aktov v k.o. Prekopa.
Območje se nahaja v naselju Čeplje, južno od regionalne ceste 447 in zahodno od lokalne ceste LC 490191 Čeplje
– Pondor.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Vransko.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo,
k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Izpostava Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Celje;
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d. d.;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Elektro Turnšek, Celje;
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Občina Vransko.
Po sprejemu programa priprave pobudnik izdelave lokacijskega načrta, oziroma načrtovalec pozove pristojne nosilce
urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili
29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v
postopku izdelave dokumenta.
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6. člen

(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je
potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne
podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati
dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.

Uradni list Republike Slovenije
Naris d.o.o., šolska ulica 2, 6000 Koper, kot pobudnik priprave in izdelave LN.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505/01-2006/FS
Vransko, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je potrebno
izdelati geodetske podlage, kot jih predpisuje ZureP-1,. Le
te pridobi pobudnik lokacijskega načrta.
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz izdelave lokacijskega
načrta:
1. Župan občine Vransko sprejme Program priprave.
2. Priprava gradiva za pridobitev smernic (10) dni.
3. Program priprave z gradivom pošlje pripravljavec
pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku
trideset dni od prejema Programa podajo smernice za načrtovanje (30) dni.
4. Izdelovalec pripravi predlog LN (30 dni)
5. Pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco
(najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga).
6. Javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni po objavi).
7. Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne
razgrnitve.
8. Izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
9. Pridobivanje mnenj (30 dni po prejemu poziva).
10. Izdelava usklajenega predloga lokacijskega načrta
(15 dni).
11. Občinski svet Občine Vransko na predlog župana
obravnava in sprejme usklajen predlog lokacijskega načrta
oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta in
vse stroške sprejemanja in uveljavitve LN zagotovi Studio

ŽIRI
6153.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2007

Občinski svet Občine Žiri je na podlagi določil 15. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Žiri (UVG, št. 13/00) na 2. redni seji dne 21. 12. 2006
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žiri za leto 2007 znaša
1,1374 SIT (informativni znesek v EUR: 0,00474 EUR).
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Vrednost točke se uporabi
pri odmeri nadomestila za leto 2007.
Št. 422-9/2006
Žiri, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
6154.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Dravograd

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in
118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta
o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in
102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije
za energijo št. 22-45/2006-3/ZP-13, z dne 21. 12. 2006, družba
PETROL ENERGETIKA, proizvodnja in distribucija energetskih
medijev, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Dravograd
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije
za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu
z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno
ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega
omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za
izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Dravograd, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PETROL
Energetika, d. o. o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,4070 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Cena moči
(EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

11,1818

0,2850

CDK2

201-500

11,1818

0,1020

CDK3

501-1.500

14,2432

0,0652

CDK4

1.501-2.500

14,2432

0,0652

CDK5

2.501-4.500

14,2432

0,0652
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Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

Cena moči
(EUR/kW)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK6

4.501-10.000

0,0000

0,6123

0,0652

CDK7

10.001-30.000

0,0000

0,6123

0,0652

CDK8

30.001-70.000

0,0000

0,6123

0,0652

CDK9

70.001-100.000

0,0000

0,6123

CDK10

0,0000

0,0652

100.001-200.000

0,3864

0,0381

CDK11

200.001-600.000

0,3864

0,0381

CDK12

600.001-1.000.000

0,3864

0,0381

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,2705

0,0381

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,1127

0,0381

CDK15

Nad 15.000.000

0,1127

0,0381

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik
merilnih naprav (VL), znaša 1,0641 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,2629 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša
0,3464 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2007.
Št. 2295/06
Ravne na Koroškem, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-2111-0143
PETROL Energetika, d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

6155.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Mežica

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in
118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta
o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in

Uradni list Republike Slovenije
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102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije
za energijo št. 22-11/2006-3/ES-13, z dne 21. 12. 2006, družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA,
proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Mežica, izdajata

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Mežica
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije
za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu
z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno
ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega
omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za
izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Mežica, na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL,
d.d., Ljubljana in PETROL Energetika, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1698 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Cena moči
(EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

11,2602

0,3970

CDK2

201-500

11,2602

0,1690

CDK3

501-1.500

16,4981

0,0570

CDK4

1.501-2.500

16,4981

0,0570

CDK5

2.501-4.500

16,4981

0,0570

CDK6

4.501-10.000

0,00

0,6162

0,0570

CDK7

10.001-30.000

0,00

0,6162

0,0570

CDK8

30.001-70.000

0,00

0,6162

0,0570

CDK9

70.001-100.000

0,00

0,6162

CDK10

0,00

0,0570

100.001-200.000

0,4552

0,0324

CDK11

200.001-600.000

0,4552

0,0324

CDK12

600.001-1.000.000

0,4552

0,0324
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Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

1.000.001-5.000.000

0,3186

0,0324

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,1226

0,0324

CDK15

Nad 15.000.000

0,1226

0,0324

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK13

Pavšal
(EUR/mesec)

Cena moči
(EUR/kW)

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik
merilnih naprav (VL), znaša 1,0641 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,2629 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša
0,3464 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta tudi za upravičene odjemalce prenehajo veljati določila Tarifnega sistema za dobavo in
odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju občine Mežica (Uradni list RS, št. 77/03).
8. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2007.
Št. 2296/06
Ravne na Koroškem, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-2111-0143
PETROL, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.
PETROL Energetika, d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

6156.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Prevalje

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in
118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta
o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in
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102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije
za energijo št. 22-12/2006-3/ES-13, z dne 21. 12. 2006, družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA,
proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Prevalje, izdajata

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Prevalje
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije
za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu
z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno
ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega
omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za
izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Prevalje, na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL,
d.d., Ljubljana in PETROL Energetika, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,0727 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Cena moči
(EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

5,4907

0,3129

CDK2

201-500

5,4907

0,1078

CDK3

501-1.500

7,2737

0,0517

CDK4

1.501-2.500

7,2737

0,0517

CDK5

2.501-4.500

7,2737

0,0517

CDK6

4.501-10.000

0,0000

0,3764

0,0517

CDK7

10.001-30.000

0,0000

0,3764

0,0517

CDK8

30.001-70.000

0,0000

0,3764

0,0517

CDK9

70.001-100.000

0,0000

0,3764

CDK10

0,0000

0,0517

100.001-200.000

0,3954

0,0354

CDK11

200.001-600.000

0,3954

0,0354

CDK12

600.001-1.000.000

0,3954

0,0354
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Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

1.000.001-5.000.000

0,3954

0,0354

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,3954

0,0354

CDK15

Nad 15.000.000

0,3954

0,0354

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK13

Pavšal
(EUR/mesec)

Cena moči
(EUR/kW)

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik
merilnih naprav (VL), znaša 1,0641 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,2629 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša
0,3464 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta tudi za upravičene odjemalce prenehajo veljati določila Tarifnega sistema za dobavo in
odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju občine Prevalje (Uradni list RS, št. 63/03).
8. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2007.
Št. 2297/06
Ravne na Koroškem, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-2111-0141
PETROL, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.
PETROL Energetika, d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

6157.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in
118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena
Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za
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distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št.
87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike
Slovenije za energijo št. 22-13/2006-3/ES-13, z dne 21. 12.
2006, družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, PETROL PLIN,
d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA,
proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalci gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Ravne na Koroškem, izdajajo

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Ravne na Koroškem
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije
za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu
z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno
ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega
omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za
izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Ravne
na Koroškem, na katerem izvajajo dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbe
PETROL, d.d., Ljubljana, PETROL PLIN, d.o.o. in PETROL
Energetika, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1459 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1

Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Cena moči
(EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

CDK1

0-200

10,9064

0,4601

CDK2

201-500

10,9064

0,1053

CDK3

501-1.500

13,9289

0,0579

CDK4

1.501-2.500

13,9289

0,0579

CDK5

2.501-4.500

13,9289

0,0579

CDK6

4.501-10.000

0,0000

0,5985

0,0579

CDK7

10.001-30.000

0,0000

0,5985

0,0579

CDK8

30.001-70.000

0,0000

0,5985

0,0579

CDK9

70.001-100.000

0,0000

0,5985

0,0000

Cena porabe
(EUR/Sm3)

0,0579
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Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

100.001-200.000

0,5676

0,0379

CDK11

200.001-600.000

0,5676

0,0379

CDK12

600.001-1.000.000

0,5676

0,0379

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,5676

0,0379

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,5676

0,0379

CDK15

Nad 15.000.000

0,5676

0,0379

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK10

Pavšal
(EUR/mesec)

Cena moči
(EUR/kW)

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik
merilnih naprav (VL), znaša 1,0641 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,2629 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša
0,3464 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta tudi za upravičene odjemalce prenehajo veljati določila Tarifnega sistema za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju
občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 86/03).
8. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2007.
Št. 2298/06
Ravne na Koroškem, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-2111-0144
PETROL, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.
PETROL PLIN, d. o. o.
Direktor
Štefan Mitja Lebar l.r.
PETROL Energetika, d. o. o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.
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Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Celje

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in
118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta
o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in
102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije
za energijo št. 22-30/2006-3/ZP-13, z dne 21. 12. 2006, družba ENERGETIKA CELJE, javno podjetje d.o.o., kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Celje, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Celje
1. člen
(1) S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa
osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene
za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in
cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Celje, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Energetika
Celje, javno podjetje d.o.o..
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,0901 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Pavšal
(EUR/mesec)

Cena moči
(EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

0,0000

0,3509

CDK2

201-500

1,0850

0,0915

CDK3

501-1.500

3,0504

0,0915

CDK4

1.501-2.500

5,9005

0,0915

CDK5

2.501-4.500

9,6311

0,0915

CDK6

4.501-10.000

25,5550

0,00

0,0732

CDK7

10.001-30.000

65,8488

0,00

0,0732

CDK8

30.001-70.000

196,3821

0,00

0,0732
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Odjemna skupina

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK9

70.001-100.000

CDK10

Variabilni
del

Fiksni del
Pavšal
(EUR/mesec)
351,2894

Cena moči
(EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))
/leto)

0,00

Cena porabe
(EUR/Sm3)

0,0000

0,0627

100.001-200.000

0,3954

0,0603

CDK11

200.001-600.000

0,3594

0,0603

CDK12

600.001-1.000.000

0,3235

0,0448

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,2876

0,0303

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,2876

0,0303

CDK15

Nad 15.000.000

0,2876

0,0303

4. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša
1,4115 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2007.
Št. OM-01-2007
Celje, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-2111-0142
ENERGETIKA CELJE, javno podjetje d.o.o.
Direktor
mag. Aleksander Mirt l.r.
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OBČINE
BENEDIKT
6159.

Odlok o ustanovitvi stalnih delovnih teles
občinskega sveta, njihovi sestavi, nalogah in
načinu dela

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 98/06) in 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
– uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1), (Uradni list RS,
št. 100/05 in 21/06 – odl. US) je Občinski svet Občine Benedikt
na svoji 2. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi stalnih delovnih teles občinskega
sveta, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinski svet s tem odlokom ustanavlja stalna delovna
telesa občinskega sveta. Stalna delovna telesa občinskega
sveta se ustanovijo za pomembnejša področja, ki so v pristojnosti občine. Stalna delovna telesa občinskega sveta so odbori,
komisije in sveti. Stalna delovna telesa v okviru svojega delovnega področja delujejo v skladu s Statutom Občine Benedikt,
Poslovnikom Občinskega sveta Občine Benedikt in drugimi
zakonskimi predpisi.
2. člen
Stalna delovna telesa se ustanovijo z nalogo, da:
– obravnavajo pobude, predloge in mnenja občanov,
– pripravljajo, proučujejo in obravnavajo osnutke in predloge aktov,
– obravnavajo stališča in pobude članov občinskega sveta glede posameznih zadev,
– spremljajo izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov občinskega sveta ter
– dajejo občinskemu svetu pobude, predloge in mnenja.
3. člen
Stalno delovno telo šteje najmanj 3 (tri) in največ 5 (pet)
članov in ima predsednika, ki je hkrati tudi član občinskega
sveta, ter določeno število članov. Predsednik stalnega delovnega telesa organizira in vodi njegovo delo, daje pobude za
obravnavanje zadev, za katere je pristojno stalno delovno telo
in sklicuje seje stalnega delovnega telesa.
Sodeluje z županom, podžupanom, predsedniki drugih
stalnih delovnih teles, funkcionarji in delavci občinske uprave zaradi pripravljanja vprašanj, ki jih bo stalno delovno telo
obravnavalo, ter skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in sklepov stalnega delovnega telesa. Predsednik predstavlja stalno
delovno telo, zastopa njegova mnenja, stališče in predloge v
občinskem svetu. V odsotnosti predsednika stalnega delovnega telesa vodi sejo najstarejši član stalnega delovnega telesa,
ki je hkrati tudi član občinskega sveta.
4. člen
Predsednik in člani stalnega delovnega telesa se imenujejo izmed članov občinskega sveta in največ polovico članov
izmed drugih občanov. Članstvo v stalnih delovnih telesih ni
združljivo s članstvom v Nadzornem odboru občine ali z delom
v občinski upravi. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje pa jih
občinski svet.

5. člen
Mandatna doba stalnih delovnih teles traja od imenovanja
članov v stalno delovno telo do izteka mandata občinskemu
svetu oziroma imenovanja novega občinskega sveta.
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana stalnega delovnega telesa ali stalno delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane stalnih delovnih teles pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
do prve naslednje seje občinskega sveta.
6. člen
Stalna delovna telesa delajo na sejah in veljavno sprejemajo svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih
članov, in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani
občinskega sveta. Stalno delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.
Glasovanje v stalnem delovnem telesu je javno.
Za delo stalnih delovnih teles se smiselno uporabljajo
določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt, ki se
nanašajo na delo občinskega sveta.
7. člen
Na sejo stalnega delovnega telesa so praviloma vabljeni
strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov
in drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.
8. člen
Strokovno in administrativno delo za stalna delovna telesa
občinskega sveta zagotavlja direktor občinske uprave z zaposlenimi v občinski upravi.
II. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
9. člen
Občinski svet Občine Benedikt ustanovi naslednja stalna
delovna telesa:
1. Komisijo za statut in poslovnik,
2. Komisijo o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo,
3. Odbor za kmetijstvo,
4. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
5. Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj,
6. Komisijo za dodelitev občinskih priznanj in
7. Komisijo za program športa.
1. Komisija za statut in poslovnik
10. člen
Komisija za statut in poslovnik ima tri člane in opravlja
zlasti naslednje naloge:
– pripravlja osnutek in predlog statuta občine,
– pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolnitev
statuta občine,
– pripravlja osnutek in predlog poslovnika občinskega
sveta,
– pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolnitev
poslovnika občinskega sveta,
– spremlja uporabo predpisov občine,
– pripravlja celovito besedilo odlokov, na katere je občinski svet sprejel amandmaje, če občinski svet tako določi,
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– daje razlago statuta občine in poslovnika občinskega
sveta,
– oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti
obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom
občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi
akti občine,
– opravlja druge naloge, ki so povezane s pripravo statuta
občine in poslovnika občinskega sveta in
– opravlja druge naloge v skladu s poslovnikom občinskega sveta.
2. Komisija o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnosti
11. člen
Komisija o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo ima tri člane in opravlja naloge skladno z Zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo – ZNOJF-1 (Uradni list RS, št. 20/06
in 46/06).

Uradni list Republike Slovenije
7. Komisija za program športa
16. člen
Komisija za program športa ima pet članov in opravlja
naloge skladno s Pravilnikom za vrednotenje programov športa
v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 123/03).
III. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-001/2006-3
Benedikt, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

3. Odbor za kmetijstvo
12. člen
Odbor za kmetijstvo ima tri člane in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva v občini,
– spremlja in daje mnenja in predloge v zvezi z organiziranostjo in razvojem dejavnosti kmetijstva,
– obravnava vprašanja razvoja dopolnih kmetijskih dejavnosti,
– skrbi za razvoj celotnega podeželja,
– skrbi za varstvo in rabo kmetijskih površin,
– na predlog župana odloča o razporeditvi sredstev, namenjenih za kmetijstvo,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega
delovnega področja,
– opravlja druge naloge s področja kmetijstva.
4. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
13. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima tri člane in
opravlja zlasti naslednje naloge:
– varuje javne dobrine v občini,
– daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb v občini,
– spremlja gibanje cen javnih dobrin v občini,
– obravnava vloge in pritožbe občanov, kolikor se te nanašajo na uporabo javnih dobrin,
– opravlja druge naloge in obravnava druga vprašanja v
okviru svojega delovnega področja, ki mu jih poveri občinski
svet.
5. Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj
14. člen
Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj ima tri
člane in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanja in daje pobude občinskemu svetu in županu za sprejem
ukrepov,
– občinski svet in župan so dolžni obravnavati dane pobude in o svojih stališčih in ukrepih obvestiti pobudnika.
6. Komisija za dodelitev občinskih priznanj
15. člen
Komisija za dodelitev občinskih priznanj ima pet članov
in opravlja naloge skladno z Odlokom o priznanjih Občine
Benedikt (Uradni list RS, št. 19/01).

IDRIJA
6160.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Idrija za leto
2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list
RS, št. 40/04-UPB1) in na podlagi 15. člena Statuta Območne
obrtne zbornice Idrija, sprejetega na seji skupščine Območne
obrtne zbornice Idrija dne 9. 3. 2005, je skupščina Območne
obrtne zbornice Idrija na svoji 8. seji dne 11. 12. 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Idrija za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Idrija
(v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne
osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji
kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne
zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi
osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje
članarino v višini 1,978% od bruto najnižje pokojninske osnove
(169.595 SIT), kar znaša 3.355 SIT oziroma 14 eurov mesečno,
preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje
članarino v višini 1,978% od bruto najnižje pokojninske osnove
(169.595 SIT), kar znaša 3.355 SIT oziroma 14 eurov mesečno,
preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali
umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini
1,978% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595 SIT),
kar znaša 3.355 SIT oziroma 14 eurov mesečno, preračunano
v eure po tečaju zamenjave;
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– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in
njihova združenja) v višini 3.355 SIT oziroma 14 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član, v višini 3.355 SIT mesečno oziroma
14 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave.
III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega
zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna
v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Idrija, člane s pisnim obvestilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto
2007.
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Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210 odprt pri Deželni banki
Slovenije d.d..
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med
letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak
primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne
zbornice Idrija.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna obrtna zbornica Idrija dolžna pisno obvestiti Upravni odbor Obrtne
zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Idrija, je pooblastila Obrtno
zbornico Slovenije, za skupno izdajanje obvestil oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s
pobiranjem članarine.
Št. 15/1
Idrija, dne 11. decembra 2006
Predsednik
skupščine OOZ Idrija
Stanislav Eržen l.r.

VSEBINA
VLADA

6156. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrež-

6105. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom
6106.
6107.

6108.
6109.
6110.

in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih
in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin
Sklep o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v euro
v Zakonu o sodnih taksah
Sklep o pripojitvi Tekstilnega inštituta Maribor k
javnemu zavodu Institut informacijskih znanosti

16305
16307

16308
16308

stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2007
6112. Pravilnik o načinih usmrtitve poskusnih živali
6113. Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva
6114. Pravilnik o spremembah pravilnika o spremembah
pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

AJDOVŠČINA

6115. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem pri-

16309

6116. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidal-

spevku v Občini Ajdovščina

16324

nem načrtu Grivče II

16324

za uporabo stavbnega zemljišča

16324

6117. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila
16310
16316
16317
16323

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

6154. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrež-

OBČINE

16309

MINISTRSTVA

6111. Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja

je zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Prevalje
16358
6157. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Ravne na Koroškem
16360
6158. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Celje
16363

je zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Dravograd
16355
6155. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Mežica
16356

BENEDIKT

6159. Odlok o ustanovitvi stalnih delovnih teles občin-

skega sveta, njihovi sestavi, nalogah in načinu
dela
16365

BOVEC

6118. Sklep o vrednosti točke

16325

DOBRNA

6119. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrna za leto 2007
16325
6120. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega
prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni
grob v Občini Dobrna
16325
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6160. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-

6138. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks

16366

6139. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in

6121. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper
16325
6122. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
16333
6123. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev
proračuna Mestne občine Koper
16334

6141. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun na-

rine Območni obrtni zbornici Idrija za leto 2007

KOPER

LAŠKO

6124. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2007
16335
6125. Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda
Vrtec Laško
16335

LJUBLJANA

6126. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine

Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007 16336

MEŽICA

6127. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
16339
6128. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
16340
6129. Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok, ko je
vrtec dolžan pričeti in končati poslovalni čas
16340

MIREN - KOSTANJEVICA

6130. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Miren - Kostanjevica
16340

MORAVSKE TOPLICE

6131. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Moravske Toplice za leto 2007
16340
6132. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini
Moravske Toplice za leto 2007
16341
6133. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2007
16342

NOVA GORICA

6134. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-

treb Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče
- Vogrsko v obdobju januar–marec 2007
16343

NOVO MESTO

6135. Sklep o začasnem financiranju občin v obdobju
januar–marec 2007

16343

OPLOTNICA

6136. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v
obdobju januar–marec 2007

RADEČE

6137. Sklep o začasnem financiranju Občine Radeče v
obdobju januar–marec 2007

povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih
zemljišč v Občini Radeče
16349
6140. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
16349

ROGAŠKA SLATINA

domestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2007
16349
6142. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2007
16350

SLOVENSKE KONJICE

6143. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne

vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih
nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne
gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
16350
6144. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
16350

ŠKOFLJICA

6145. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2007
16351

TREBNJE

6146. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
Občini Mokronog - Trebelno in Občini Šentrupert
za leto 2007
16351

TRŽIČ

6147. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2007
16351

TURNIŠČE

6148. Odlok o spremembi Odloka o spremembi proračunu Občine Turnišče za leto 2006

16352

treb v letu 2007

16352

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče

16352

6149. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po6150. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za

VRANSKO

6151. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v
letu 2007

16353

Čeplje – stanovanjska gradnja

16353

6152. Program priprave občinskega lokacijskega načrta
16345

16348

ŽIRI

16347

6153. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007

16354

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2006 je 26.400 SIT · 110,17 EUR (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT · 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

