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VLADA
3818.

Akt o prenehanju veljavnosti Akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
SODO, sistemski operater distribucijskega
omrežja z električno energijo, d. o. o.

Na podlagi 28. in 36. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10) ter
prvega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

2. člen
Ta akt začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01406-5/2010
Ljubljana, dne 26. avgusta 2010
EVA 2010-2111-0081
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

3819.

Odločba o imenovanju Tine Sočan za
pomočnico okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka 17. in 18. člena ter 22. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09
in 87/09), in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, številka 110-47/2010 z dne 20. 7. 2010,
na 93. redni seji dne 29. 7. 2010 izdala naslednjo

Leto XX

ODLOČBO
Tina Sočan, rojena 30. 7. 1979, se imenuje za pomočnico
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani.
Št. 70101-19/2010
Ljubljana, dne 29. julija 2010
EVA 2010-2011-0055
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AKT
o prenehanju veljavnosti Akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo SODO,
sistemski operater distribucijskega omrežja
z električno energijo, d. o. o.
1. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.
(Uradni list RS, št. 27/07).

ISSN 1318-0576

MINISTRSTVA
3820.

Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega
sistema na namakalnem območju Nemščak

Na podlagi 85. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o uvedbi velikega namakalnega sistema
na namakalnem območju Nemščak
1. člen
S tem pravilnikom se uvede veliki namakalni sistem na
kmetijskih zemljiščih iz 2. člena tega pravilnika na območju katastrskih občin Beltinci in Ižakovci, na območju, imenovanem Veliki namakalni sistem Nemščak, v skupni površini 3.034.048 m2
(v nadaljnjem besedilu: veliki namakalni sistem).
2. člen
Veliki namakalni sistem se uvede na kmetijskih zemljiščih
z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v k.o. Beltinci (131): 100/1, 100/2, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139/1, 139/2, 242/1, 243/1, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894,
1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900/1, 1900/2, 1901, 1902,
1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1930/1,
2012, 2013, 2014, 2015, 3949;
– v k.o. Ižakovci (135): 1, 2/1, 690, 691, 692, 693, 694,
695, 696, 697, 698, 699/1, 699/2, 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716,
717, 718/1, 718/2, 718/3, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725,
726, 727, 728/1, 728/2, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736,
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737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757/1, 757/2, 758,
759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770,
771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782,
783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794,
795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 803,
804, 805, 3245.
3. člen
(1) Investitor izgradnje odvzemnega objekta (črpališča) in
trafo postaje ter izgradnje primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja velikega namakalnega sistema je Kmetijsko
gospodarstvo Rakičan d.d., Lendavska ulica 5, 9000 Murska
Sobota (v nadaljnjem besedilu: investitor), ki prevzema vse
finančne obveznosti investicije.
(2) Investitorji terciarnega namakalnega omrežja so lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
(1) Predvidena melioracijska dela na velikem namakalnem
sistemu so izgradnja odvzemnega objekta (črpališča) in trafo
postaje ter izgraditev primarnega, sekundarnega in terciarnega
namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo.
(2) Investitor mora izgradnjo odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje, primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo izvesti v roku
petih let po uveljavitvi tega pravilnika. Če investitor pridobi
nepovratna sredstva iz ukrepov kmetijske politike, pa mora
investicijo izvesti v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi
sredstev.
(3) Ureditev terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo za posamezno zemljišče iz 2. člena
tega pravilnika je prepuščena lastniku oziroma zakupniku tega
zemljišča in mora biti izvršena v roku desetih let po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za veliki namakalni sistem.
5. člen
Investitor vodi vse postopke in pridobiva vsa potrebna
soglasja v zvezi z izvedbo oziroma izgradnjo velikega namakalnega sistema do vključno pridobitve uporabnega dovoljenja
po predpisih o graditvi objektov.
6. člen
(1) Odvzemni objekt (črpališče), trafo postaja ter primarno in sekundarno namakalno omrežje velikega namakalnega
sistema so v lasti investitorja.
(2) Terciarno namakalno omrežje je v lasti lastnikov oziroma zakupnikov zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Sredstva za kritje stroškov za redno delovanje in
vzdrževanje odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje,
primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja morajo
zagotavljati lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena
tega pravilnika, v sorazmerju s površino melioriranih zemljišč.
(2) Za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega
namakalnega omrežja morajo poskrbeti lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-350/2009/9
Ljubljana, dne 10. avgusta 2010
EVA 2009-2311-0153
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
3821.

Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega
sistema na namakalnem območju Rakičan

Na podlagi 85. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o uvedbi velikega namakalnega sistema
na namakalnem območju Rakičan
1. člen
S tem pravilnikom se uvede veliki namakalni sistem na
kmetijskih zemljiščih iz 2. člena tega pravilnika na območju
katastrskih občin Rakičan, Murska Sobota, Bakovci in Lipovci,
na kompleksu imenovanem Veliki namakalni sistem Rakičan,
v skupni površini 4.685.322 m2 (v nadaljnjem besedilu: veliki
namakalni sistem).
2. člen
Veliki namakalni sistem se uvede na kmetijskih zemljiščih
z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v k.o. Rakičan (104): 1168/1, 1174, 1175, 1176, 1189/1,
1189/2, 1190, 1191, 1192/1, 1195, 1199, 1202, 1207, 1219,
1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1228, 1229, 1232, 1233,
1241, 1243, 1244, 1245/1, 1746, 1747, 1748, 1749, 1786, 1788,
1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1830/3, 1834/1, 1836,
1837, 1838/2, 1839/1, 1840, 1843, 1844, 1846, 1847, 1849,
1853, 1856, 1862, 1866/1, 1868/4, 1958/3, 2206, 2210/1;
– v k.o. Murska Sobota (105): 4469, 4471, 4472, 4473,
4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4480, 4482/1, 4483, 4484, 4485,
4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495,
4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4545/2,
4546/2, 4547/3, 4547/5, 4584/6, 4576, 4578, 4581, 4694/27,
4694/28, 4694/30, 4694/32, 4694/33, 4694/34, 4694/37, 4696,
4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706,
4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4716, 4717/1, 4717/2, 4718,
4719, 4720, 4721, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729,
4730, 4731/1, 4731/2, 4732, 4733, 4734/1, 4734/2, 4735, 4736,
4737, 4740, 4741, 4742, 4743/1, 4744/1, 4745/1, 4746/1,
4747/1, 4748/1, 4749/1, 4750/1, 4752/1, 4753/3, 4755/6,
4850, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861,
4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871,
4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4927/4, 4937/3, 4937/4, 5029/2,
5057/2, 5065/1, 5065/2, 5067/2, 5069/2, 5070/1, 5090, 5091,
5092, 5093, 5096, 5097, 5098/3, 5273, 5285, 5288, 5292,
5375/3;
– v k.o. Bakovci (128): 1800, 1801, 1802, 1803, 1804,
1805, 1806/1, 1806/2, 1807/1, 1807/2, 1808/1, 1808/2, 1809,
1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819,
1820, 1843, 1844;
– v k.o. Lipovci (133): 1600/1, 1640, 1690, 1710/1, 1760,
1780/1, 1889/2, 1890, 1899, 1900, 1901.
3. člen
(1) Investitor izgradnje oziroma dograditve odvzemnega
objekta (črpališča) in trafo postaje ter izgradnje primarnega in
sekundarnega namakalnega omrežja velikega namakalnega
sistema je Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d., Lendavska
ulica 5, 9000 Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: investitor),
ki prevzema vse finančne obveznosti investicije.
(2) Investitorji terciarnega namakalnega omrežja so lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
(1) Predvidena melioracijska dela na velikem namakalnem sistemu so izgradnja odvzemnega objekta (črpališča)
in trafo postaje ter izgraditev primarnega, sekundarnega in
terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno
opremo.
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(2) Investitor mora izgradnjo odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje, primarnega in sekundarnega namakalnega
omrežja s pripadajočo namakalno opremo izvesti v roku petih
let po uveljavitvi tega pravilnika. Če investitor pridobi nepovratna sredstva iz ukrepov kmetijske politike, pa mora investicijo
izvesti v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi sredstev.
(3) Ureditev terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo za posamezno zemljišče iz 2. člena
tega pravilnika je prepuščena lastniku oziroma zakupniku tega
zemljišča in mora biti izvršena v roku desetih let po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za veliki namakalni sistem.
5. člen
Investitor vodi vse postopke in pridobiva vsa potrebna
soglasja v zvezi z izvedbo oziroma izgradnjo velikega namakalnega sistema do vključno pridobitve uporabnega dovoljenja
po predpisih o graditvi objektov.
6. člen
(1) Odvzemni objekt (črpališče), trafo postaja ter primarno in sekundarno namakalno omrežje velikega namakalnega
sistema so v lasti investitorja.
(2) Terciarno namakalno omrežje je v lasti lastnikov oziroma zakupnikov zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Sredstva za kritje stroškov za redno delovanje in
vzdrževanje odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje,
primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja morajo
zagotavljati lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega
pravilnika, v sorazmerju s površino melioriranih zemljišč.
(2) Za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega
namakalnega omrežja morajo poskrbeti lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-351/2009/9
Ljubljana, dne 10. avgusta 2010
EVA 2009-2311-0154
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3822.

Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet
z živalskim semenom, jajčnimi celicami in
zarodki

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 24. člena Zakona
o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o veterinarskih pogojih za promet z živalskim
semenom, jajčnimi celicami in zarodki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, pod katerimi se lahko vrši
promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in živalskimi
zarodki (v nadaljnjem besedilu: reprodukcijski material), ki so bili
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pridobljeni v odobrenih osemenjevalnih središčih ali organizacijah za ravnanje z zarodki, pogoje za registrirane distribucijske
centre in postopek uničenja zdravstveno in oploditveno neustreznega reprodukcijskega materiala v osemenjevalnem središču,
registriranem distribucijskem centru in pri končnem porabniku.
(2) Ta pravilnik se nanaša na reprodukcijski material govedi, prašičev, kopitarjev, koz in ovac.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. registrirani distribucijski center je obrat, v katerem se
skladišči in daje v promet reprodukcijski material, ter pripadajoča oprema (v nadaljnjem besedilu: obrat);
2. veterinar obrata je veterinar, ki skrbi za nemoteno delo
ter kontrolo v skladu s tretjo in četrto alineo prvega odstavka
4. člena tega pravilnika;
3. živalsko seme je pripravljen oziroma razredčen ejakulat
plemenjaka v svežem ali konzerviranem stanju (v nadaljnjem
besedilu: seme);
4. živalski zarodek je zgodnji razvojni stadij živali, ki ga
je možno presaditi v žival prejemnico (v nadaljnjem besedilu:
zarodek);
5. serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene iz
ejakulata istega plemenjaka, pridobljene istega dne;
6. pošiljka reprodukcijskega materiala pomeni količino ene
ali več serij, za katero je bilo izdano eno veterinarsko potrdilo;
7. promet je kakršenkoli komercialni premik reprodukcijskega materiala med odobrenimi osemenjevalnimi središči,
obrati, odobrenimi distribucijskimi centri, organizacijami za
ravnanje z zarodki in izvajalci osemenjevanja ali presajanja
zarodkov znotraj Republike Slovenije;
8. prostor je del objekta, omejen z zidanimi ali montažnimi
stenami in vrati, ter s pripadajočo opremo, namenjen za opravljanje dejavnosti po tem pravilniku;
9. genska banka je shranjevanje reprodukcijskega materiala za namene ohranjanja biotske raznovrstnosti rejnih živali.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
3. člen
(pogoji)
Obrat, ki se želi registrirati za opravljanje dejavnosti, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora veterinarja obrata;
2. imeti mora:
– prostor za skladiščenje reprodukcijskega materiala s
posodami za skladiščenje in shranjevanje reprodukcijskega
materiala in umivalnikom s toplo in hladno vodo, milom ter papirnatimi brisačami; v posamezni posodi je dovoljeno skladiščiti
le reprodukcijski material ene vrste domače živali;
– prostor za delo s strankami, ki je ločen s pultom ali
delovno mizo;
3. prostori in oprema morajo:
– omogočiti enostavno čiščenje in razkuževanje;
– imeti zagotovljeno naravno ali umetno zračenje;
– na dostopnem mestu imeti opremo za prvo pomoč;
– biti zgrajeni tako, da se preprečijo stiki z ostalimi živalmi
zunaj obrata;
4. obrat mora biti gradbeno in funkcionalno ločen od stanovanjskih in drugih pomožnih prostorov.
4. člen
(obveznosti obratov)
(1) Obrat mora:
– voditi evidence o vseh premikih reprodukcijskega materiala v in iz obrata, o uničenju ter evidenco o opravljenem
razkuževanju prostorov, posod in opreme za shranjevanje reprodukcijskega materiala;
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– poskrbeti, da vsako pošiljko reprodukcijskega materiala
spremlja veterinarsko potrdilo, ki je kot Priloga sestavni del
tega pravilnika;
– biti pod kontrolo veterinarja obrata na način, da se prepreči vstop nepooblaščenim osebam, pooblaščeni obiskovalci
pa morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določi veterinar obrata z
biovarnostnimi ukrepi;
– biti pod kontrolo veterinarja obrata na način, da se v
njem nahaja le reprodukcijski material, ki je pridobljen v odobrenih osemenjevalnih središčih ali organizacijah za ravnanje
z zarodki ali izvira iz odobrenih distribucijskih centrov in ne sme
priti v stik z nobenim drugim reprodukcijskim materialom;
– poskrbeti, da so posode za skladiščenje in shranjevanje
reprodukcijskega materiala čiste in razkužene enkrat letno,
razen tistih za enkratno uporabo;
– uporabljati tekoči dušik, ki ni bil predhodno uporabljen
za druge proizvode živalskega izvora.
(2) Obrat lahko daje v promet le reprodukcijski material,
katerega vsaka posamezna doza je jasno označena, da je mogoče takoj ugotoviti datum njegovega pridobivanja, identifikacijo plemenjaka in številko odobritve osemenjevalnega središča,
distribucijskega centra ali organizacije za ravnanje z zarodki.
III. PROMET
5. člen
(promet)
(1) V obratu je lahko le reprodukcijski material iz odobrenih osemenjevalnih središč, distribucijskih centrov ali organizacij za ravnanje z zarodki.
(2) Promet z reprodukcijskim materialom se lahko vrši le
preko obratov.
(3) Rejci s koncesijo za osemenjevanje živali v lastni
reji in veterinarske ambulante s koncesijo lahko pridobijo
seme iz odobrenega osemenjevalnega središča, odobrenega distribucijskega centra, ali obrata, registriranega po tem
pravilniku.
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IV. UNIČENJE NEUSTREZNEGA REPRODUKCIJSKEGA
MATERIALA
7. člen
(postopek uničenja reprodukcijskega materiala)
(1) Če je odrejeno uničenje reprodukcijskega materiala,
se reprodukcijski material uniči pod nadzorom uradnega veterinarja.
(2) Zdravstveno neustrezni reprodukcijski material se uniči s postopkom sterilizacije.
(3) Kadar reprodukcijski material ne izpolnjuje minimalnih
pogojev za uspešno oploditev ali prenos, tak reprodukcijski material uniči odgovorni veterinar obrata s postopkom sterilizacije
ali denaturiranja.
V. POSTOPEK REGISTRACIJE
8. člen
(registracija obrata)
(1) Stranka vloži na območni urad Veterinarske uprave
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) vlogo
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika. Vlogi
mora priložiti:
– skico tlorisa objekta;
– dokument o lastništvu ali najemu objekta;
– navedbo odgovornega veterinarja obrata ter dokazilo
glede načina sodelovanja z obratom (pogodba, zaposlitev).
(2) OU VURS preveri izpolnjevanje pogojev po tem pravilniku in vpis stranke v poslovni register oziroma sodni register
za opravljanje dejavnosti. Obratu se dodeli registrsko številko in
se ga vnese v register obratov, ki je objavljen na spletni strani
VURS http://www.vurs.gov.si.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen

6. člen
(izvor reprodukcijskega materiala)
(1) Seme, ki je v prometu, lahko izvira iz osemenjevalnega središča ali distribucijskega centra, ki ga je odobril pristojni
organ v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
EU). Pošiljko mora med prevozom do namembnega kraja spremljati veterinarsko spričevalo, kot je določeno v predpisih EU,
ki določajo pogoje za trgovanje s semenom, jajčnimi celicami
in zarodki določenih vrst živali.
(2) Jajčne celice in zarodki morajo izhajati iz organizacije
za ravnanje z zarodki, ki jo je odobril pristojni organ v državi
članici EU. Pošiljko mora med prevozom do namembnega kraja
spremljati veterinarsko spričevalo, kot je določeno v predpisih
EU, ki določajo pogoje za trgovanje s semenom, jajčnimi celicami in zarodki določenih vrst živali.
(3) Uvoz iz tretjih držav oziroma delov tretjih držav je dovoljen le iz odobrenih osemenjevalnih središč, ki so vključeni v sezname, objavljene na spletni strani Evropske komisije http://www.
ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/index_en.htm.

(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 1. do
9. člen in 11. do 14. člen ter priloge Pravilnika o pogojih, pod
katerimi se lahko daje živalsko seme v pomet (Uradni list
RS, št. 71/00 in 131/04).
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34400-19/2009
Ljubljana, dne 16. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0008
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga
VETERINARSKO POTRDILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI REPRODUKCIJSKEGA
MATERIALA
Številka potrdila:__________________
1. Pošiljatelj:
- Ime:_________________________________
- Naslov:______________________________
- Številka obrata:________________________
2.1 Prejemnik:
- Ime:_________________________________
- Naslov:_______________________________

2.2 Namen uporabe:
- v lastni čredi
- v okviru veterinarske dejavnosti

3.1 Vrsta reprodukcijskega materiala:
- seme
- jajčne celice
- zarodki

3.2. Oblika reprodukcijskega materiala
- sveže
- konzervirano
- globoko zamrznjeno

4. Izvor reprodukcijskega materiala:
- Država izvora:______________________________
- Št. odobritve:_______________________________

5. Podpisani veterinar obrata potrjujem, da je pošiljka reprodukcijskega materiala zdravstveno ustrezna,
na osnovi veterinarskega spričevala številka:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Podpisani veterinar obrata potrjujem, da pošiljka reprodukcijskega materiala izpolnjuje minimalne
oploditvene sposobnosti.

Obvezna priloga veterinarskega potrdila je dokument št.___________________, ki vsebuje
najmanj te podatke: ime in št. donorja/donorke, vrsta in pasma živali, datum pridobivanja
oziroma serijo semena, jajčnih celic, zarodkov, število doz ali zarodkov.
Datum izdaje veterinarskega potrdila:

Potrjujem:

________________________________________

_________________________________________

Datum in kraj izdaje reprodukcijskega materiala

Reprodukcijski material izdal:

________________________________________

_________________________________________

M. P.
5/5

(veterinar obrata)

Stran

10420 /
3823.

Št.

70 / 3. 9. 2010

Pravilnik o geografski označbi Brinjevec

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena, drugega odstavka
78. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o geografski označbi Brinjevec
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa geografsko označbo Brinjevec ter pogoje za njeno uporabo za izvajanje Uredbe (ES) št. 110/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o
opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta
(EGS) št. 1576/89 (UL L št. 39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), zadnjič
spremenjene z Uredbo (ES) št. 1334/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih
sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na
živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb
(ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES
(UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 110/2008/ES).
2. člen
(geografska označba)
(1) Z geografsko označbo Brinjevec se lahko označi le naravno žganje, proizvedeno z destilacijo fermentirane drozge jagod
navadnega brina (Juniperus communis) na geografskem območju Republike Slovenije, če ustreza vsem zahtevam iz Uredbe
110/2008/ES, pravilnika, ki ureja žgane pijače, in tega pravilnika.
(2) Brinjevec je lahko v prometu le kot predpakiran izdelek.

Uradni list Republike Slovenije
– biti mora brezbarven, bister in imeti izrazit vonj in grenko
trpki okus po brinovih jagodah,
− zoreti mora najmanj šest mesecev.
6. člen
(pogoji za pridobitev pravice do uporabe označbe)
Geografsko označbo Brinjevec lahko uporabljajo proizvajalci na podlagi poročila preizkusnega laboratorija za ugotavljanje skladnosti žganih pijač in drugih alkoholnih pijač (v
nadaljnjem besedilu: organizacija za ugotavljanje skladnosti),
določenega v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, da Brinjevec ustreza vsem zahtevam iz 2. člena tega pravilnika.
7. člen
(obveščanje)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti enkrat letno obvešča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
o izdanih poročilih o skladnosti za geografsko označbo Brinjevec, najpozneje do 15. aprila za preteklo leto.
8. člen
(prehodno obdobje)
(1) Brinjevec mora biti proizveden in označen v skladu z
zahtevami iz tega pravilnika najpozneje do 20. januarja 2011.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je Brinjevec,
proizveden in označen v skladu s Pravilnikom o žganih pijačah
(Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09) pred 20. januarjem 2011,
lahko v prometu do porabe zalog.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati drugi
in tretji odstavek 8. člena Pravilnika o žganih pijačah (Uradni
list RS, št. 75/08 in 7/09).
10. člen

3. člen
(kakovost brinovih jagod)
Brinjevec se proizvaja iz jagod navadnega brina, ki morajo biti ustrezne tehnološke zrelosti, ki jo dosežejo v obdobju
med avgustom in novembrom, optimalna vsebnost je nad 1%
brinovega olja in pod 20% vode.
4. člen

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-62/2010
Ljubljana, dne 25. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0156

(tehnološki postopek)
Brinjevec se proizvaja po specifičnem postopku predelave
jagod navadnega brina, ki temelji na osnovi mletja brinovih jagod. Sledi redčenje mletih brinovih jagod z vodo, da se ustvarijo
pogoji za fermentacijo in delovanje kvasovk. Sledi dodatek vrelnega nastavka in po potrebi hrane za kvasovke. Fermentacija
drozge poteka počasi in ob ustreznih temperaturnih pogojih
traja približno štiri tedne. Po končani fermentaciji sledi destilacija. Potrebna je dvakratna destilacija. Prva destilacija poteka v
klasičnih kotlih (šaržno). Pri prvi destilaciji je nangi ali mehkemu
žganju treba odvzeti eterično olje. Druga destilacija lahko poteka šaržno oziroma na kontinuirnih napravah.
5. člen
(kakovost žganja)
Brinjevec mora ustrezati minimalni kakovosti za žganje v
skladu s Prilogo I in Prilogo II Uredbe 110/2008/ES in naslednjim parametrom:
– vsebovati mora najmanj 40 vol. % alkohola,
– vsebovati mora največ 1350 gramov metanola na hektoliter, računano na 100 vol. % alkohola,
– vsebovati mora najmanj 200 gramov hlapnih snovi na
hektoliter, računano na 100 vol. % alkohola,
– vsebovati mora 150–1500 mg/l skupne kisline, izražene
kot ocetna,

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o geografski označbi Domači rum

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena, drugega odstavka
78. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o geografski označbi Domači rum
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa geografsko označbo Domači rum ter
pogoje za njeno uporabo za izvajanje Uredbe (ES) št. 110/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89

Uradni list Republike Slovenije
(UL L št. 39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z
Uredbo (ES) št. 1334/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta
z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah
živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96
in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354
z dne 31. 12. 2008, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
110/2008/ES).
2. člen
(geografska označba)
(1) Z geografsko označbo Domači rum se lahko označi
le žgana pijača, proizvedena iz destilata sladkornega trsa na
geografskem območju Republike Slovenije, če ustreza vsem
zahtevam iz Uredbe 110/2008/ES, pravilnika, ki ureja žgane
pijače, in tega pravilnika.
(2) Domači rum je lahko v prometu le kot predpakiran
izdelek.
3. člen
(tehnološki postopek)
Domači rum je žgana pijača, ki se proizvaja iz destilata
sladkornega trsa, destiliranega do največ 96 vol. %, proizvedenega izključno z alkoholnim vrenjem in destilacijo iz melase ali
sirupa, dobljena pri proizvodnji trsnega sladkorja ali iz soka sladkornega trsa. Pijačo se aromatizira z značilno aromo domačega
ruma – tipa punča v skladu s predpisom, ki ureja arome, in se
obarva z barvili v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila.
4. člen
(kakovost žgane pijače)
(1) Domači rum mora ustrezati minimalni kakovosti za žgane pijače v skladu s Prilogo I in Prilogo II Uredbe 110/2008/ES
in naslednjim parametrom:
– vsebovati mora najmanj 37,5 vol. % alkohola,
− vsebovati mora skupni ekstrakt do 20 g/l,
– imeti mora značilno barvo karamela.
(2) Domači rum ima specifične senzorične lastnosti, ki
se kažejo v prepoznavni cvetici prijetnega vonja in okusa po
domačem rumu – punčevo vanilijev tip arome.
5. člen
(pogoji za pridobitev pravice do uporabe označbe)
Geografsko označbo Domači rum lahko uporabljajo proizvajalci na podlagi poročila preizkusnega laboratorija za ugotavljanje skladnosti žganih pijač in drugih alkoholnih pijač (v
nadaljnjem besedilu: organizacija za ugotavljanje skladnosti),
določenega v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, da Domači
rum ustreza vsem zahtevam iz 2. člena tega pravilnika.
6. člen
(obveščanje)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti enkrat letno obvešča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
o izdanih poročilih o skladnosti za geografsko označbo Domači
rum, najpozneje do 15. aprila za preteklo leto.
7. člen
(prehodno obdobje)
(1) Domači rum mora biti proizveden in označen v skladu z
zahtevami iz tega pravilnika najpozneje do 20. januarja 2011.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je Domači
rum, proizveden in označen v skladu s Pravilnikom o žganih
pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09) pred 20. januarjem
2011, lahko v prometu do porabe zalog.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 11. člen
Pravilnika o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09).
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9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-63/2010
Ljubljana, dne 25. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0157
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3825.

Pravilnik o geografski označbi Pelinkovec

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena, drugega odstavka
78. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o geografski označbi Pelinkovec
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa geografsko označbo Pelinkovec ter pogoje za njeno uporabo za izvajanje Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi,
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb
žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL
L št. 39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo
(ES) št. 1334/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi
lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta
(EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter
Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 110/2008/ES).
2. člen
(geografska označba)
(1) Z geografsko označbo Pelinkovec se lahko označi le
žgana pijača, proizvedena po tehnološkem postopku iz 3. člena
tega pravilnika na geografskem območju Republike Slovenije,
če ustreza vsem zahtevam iz Uredbe 110/2008/ES, pravilnika,
ki ureja žgane pijače, in tega pravilnika.
(2) Pelinkovec je lahko v prometu le kot predpakiran
izdelek.
3. člen
(tehnološki postopek)
(1) Pelinkovec je žgana pijača, ki jo v skladu z Uredbo
110/2008/ES štejemo za liker in se proizvaja iz etanola oziroma
destilata kmetijskega izvora oziroma ene ali več žganih pijač
(sadno žganje, vinsko žganje, žganje iz grozdnih ali sadnih
tropin) z dodatkom izvlečka pelina in sladkorja v skladu s tem
pravilnikom. Izvleček pelina je pridobljen z maceracijo zeli
pelina (Artemisia absinthia) v etanolu oziroma destilatu kmetijskega izvora. Proizvodu se lahko dodajajo tudi izvlečki drugih
zelišč ter arome v skladu s predpisom, ki ureja arome, in barvila
v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se Pelinkovec
lahko proizvaja tudi z maceracijo zeli pelina (Artemisia absinthia)
v celotni količini etanola oziroma destilata kmetijskega izvora
oziroma ene ali več žganih pijač z dodatkom sladkorja v skladu s
tem pravilnikom. Proizvodu se lahko dodajajo tudi izvlečki drugih
zelišč ter arome v skladu s predpisom, ki ureja arome, in barvila
v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila.
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4. člen

(kakovost žgane pijače)
Pelinkovec mora ustrezati minimalni kakovosti za žgane
pijače v skladu s Prilogo I in Prilogo II Uredbe 110/2008/ES in
naslednjim parametrom:
– vsebovati mora najmanj 25,0 vol. % alkohola,
– vsebovati mora najmanj 80 g sladkorja na liter,
– vsebovati mora tujon, katerega maksimalna količina
mora biti v skladu z Direktivo Sveta 88/388/EGS z dne 22. junija 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o aromah za
uporabo v živilih in izhodnih surovinah za njihovo proizvodnjo
(UL L št. 184 z dne 15. 7. 1988, str. 61), zadnjič spremenjeno
z Uredbo 110/2008/ES,
– imeti mora značilno barvo karamela.
5. člen
(pogoji za pridobitev pravice do uporabe označbe)
Geografsko označbo Pelinkovec lahko uporabljajo proizvajalci na podlagi poročila preizkusnega laboratorija za ugotavljanje skladnosti žganih pijač in drugih alkoholnih pijač (v
nadaljnjem besedilu: organizacija za ugotavljanje skladnosti),
določenega v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, da Pelinkovec ustreza vsem zahtevam iz 2. člena tega pravilnika.
6. člen
(obveščanje)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti enkrat letno obvešča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
o izdanih poročilih o skladnosti za geografsko označbo Pelinkovec, najpozneje do 15. aprila za preteklo leto.
7. člen
(prehodno obdobje)
(1) Pelinkovec mora biti proizveden in označen v skladu z
zahtevami iz tega pravilnika najpozneje do 20. januarja 2011.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je Pelinkovec, proizveden in označen v skladu s Pravilnikom o žganih
pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09) pred 20. januarjem
2011, lahko v prometu do porabe zalog.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 10. člen
Pravilnika o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in 7/09).

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o zaščiti rejnih živali
1. člen
V Pravilniku o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/10)
se 39. člen spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(sistemi rej v neobogatenih kletkah)
(1) Reja kokoši nesnic v neobogatenih kletkah je dovoljena, če:
– so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena,
– so bile neobogatene kletke prvič dane v uporabo do
31. decembra 2003 in
– je ta reja vpisana v register rej kokoši nesnic pred uveljavitvijo tega pravilnika.
(2) Sistemi reje kokoši nesnic v neobogatenih kletkah
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) za vsako kokoš nesnico mora biti na voljo vsaj 550 cm2
neoviranega prostora, izmerjenega v vodoravni ravnini;
b) kletka mora imeti krmilnik dolžine vsaj 10 cm na kokoš
nesnico;
c) kletka mora imeti napajalni žleb dolžine vsaj 10 cm
na kokoš nesnico, dva kapljična napajalnika ali dve napajalni
skodelici;
d) kletke morajo biti visoke najmanj 40 cm na najmanj
65% površine kletke in ne manj od 35 cm na katerikoli točki;
e) tla morajo biti oblikovana tako, da ustrezno podpirajo
naprej obrnjene kremplje. Naklon tal ne sme presegati 14%
ali 8°;
f) kletke morajo biti opremljene s pripravami za obrabo
krempljev.«.
2. člen
V prvem odstavku 40. člena se v točki a) tretja alineja
spremeni tako, da se glasi:
»– nastilj, ki omogoča kljuvanje in brskanje;«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2010
Ljubljana, dne 5. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0179

9. člen

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-64/2010
Ljubljana, dne 25. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0158
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3826.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaščiti
rejnih živali

Na podlagi prve alinee 40. člena in za izvrševanje 7., 8.
in 9. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 –
uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi drugega, tretjega in
petega odstavka 8. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3827.

Sklep o območjih z višjo stopnjo
brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto
2010

Na podlagi 7. člena Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07, 85/08 in 25/09)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

SKLEP
o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti
v Republiki Sloveniji za leto 2010
I.
S tem sklepom se določijo območja z višjo stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pravnim in fizičnim osebam tega
območja omogoča prednostno vključitev v programe aktivne
politike zaposlovanja.

Uradni list Republike Slovenije
II.
Občine so glede na stopnjo registrirane brezposelnosti
razvrščene v tri območja: A, B in C.
V območje A se uvrščajo občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti 14,1% ali več.
V območje B se uvrščajo občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 12,1% do 14,0%.
V območje C se uvrščajo občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 10,6% do 12%.
Pri razvrščanju se upošteva stopnje registrirane brezposelnosti občine za mesec april 2010.
Za novonastale občine, kjer statističnega podatka o stopnji brezposelnosti ni na razpolago, se upošteva statistični
podatek, ki je veljal za občino, v katero so bile vključene prej.
III.
Območje A zajema naslednje občine:
Rogašovci, Cankova, Kuzma, Tišina, Dobrovnik – Dobronak, Turnišče, Črenšovci, Kobilje, Velika Polana, Lendava
– Lendva, Murska Sobota, Puconci, Odranci, Beltinci, Moravske Toplice, Grad, Šalovci, Kočevje, Osilnica, Gornji Petrovci,
Apače, Ruše, Ljutomer, Sveti Jurij, Podvelka, Hodoš – Hodos,
Pesnica, Kungota, Radlje ob Dravi, Selnica ob Dravi, Kostel,
Šentilj, Gornja Radgona, Maribor, Sveti Tomaž, Križevci, Radenci, Ribnica na Pohorju, Razkrižje, Bistrica ob Sotli, Videm,
Veržej, Juršinci, Kozje, Semič.
Območje B zajema naslednje občine:
Zavrč, Rače - Fram, Muta, Trnovska vas, Trbovlje, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rečica ob Savinji, Ljubno, Hrastnik, Črnomelj, Ormož, Ravne na Koroškem,
Rogaška Slatina, Makole, Duplek, Podlehnik, Rogatec, Destrnik, Vitanje, Šmarje pri Jelšah, Krško, Cirkulane, Sveti Andraž
v Slovenskih Goricah, Ptuj, Celje, Poljčane, Luče, Središče ob
Dravi, Dravograd, Vuzenica, Hoče - Slivnica, Starše, Majšperk,
Slovenj Gradec, Metlika, Brežice, Tabor, Mežica, Prebold.
Območje C zajema naslednje občine:
Žalec, Slovenska Bistrica, Nazarje, Kidričevo, Podčetrtek,
Hajdina, Velenje, Žetale, Slovenske Konjice, Prevalje, Gorišnica, Laško, Dornava, Sevnica, Tolmin, Šentjur, Sveta Trojica v
Slovenskih Goricah, Gornji Grad, Polzela, Črna na Koroškem,
Bovec, Šmartno pri Litiji, Štore.
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zadeve, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2010
Ljubljana, dne 27. julija 2010
EVA 2010-2611-0082
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

3828.

Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi
seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in
gozdarske traktorje (2. dopolnitev)

Na podlagi 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04
– uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s 7. členom Pravilnika
o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni
list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04, 75/05, 33/06 in 82/07) izdaja
minister za promet

ODREDBO
o dopolnitvah Odredbe
o določitvi seznama tehničnih specifikacij
za kmetijske in gozdarske traktorje
(2. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za
kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 96/09 in
114/09) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo
naslednji podatki:

IV.
Delodajalci, ki imajo sedež na območjih A, B ali C ter
fizične osebe, ki imajo prebivališče na območjih A, B in C iz
prejšnjega člena, imajo prednost pri vključevanju v aktivnosti
aktivne politike zaposlovanja, ki se v veljavnem Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali v javnem razpisu določijo
za izvajanje po regionalnem pristopu.

– pri TSV 417/00:

V.
Merila za stimulativno izvajanje aktivnosti na območjih A,
B in C se določijo v javnih razpisih za sofinanciranje izvajanja
aktivnosti, ki jih objavi Ministrstvo za delo, družino in socialne

– pri TSV 422/01:

– pri TSV 419/01:
– pri TSV 420/00:
– pri TSV 421/01:

– pri TSV 423/01:

»Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
»Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
»Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
»Prenehanje veljavnosti 1. maja 2011. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
»Prenehanje veljavnosti 1. oktobra 2010.
Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
»Prenehanje veljavnosti 1. oktobra 2010.
Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«.

V prilogi se v seznam na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
Številčna
oznaka

Naslov tehnične specifikacije
in področje njene veljavnosti

Začetek veljavnosti
in začetek obvezne uporabe

…
»TSV 417/01 Tehnična specifikacija TSV 417/01 o delovnem pro- Začetek veljavnosti: 1. oktober 2010.
storu, dostopu do vozniškega prostora ter vratih in Začetek obvezne uporabe: glej točko 5
oknih kmetijskih in gozdarskih traktorjev.
tehnične specifikacije.«.
Velja za vse traktorje kategorij T1 in T3.
…
»TSV 419/02 Tehnična specifikacija TSV 419/02 o zadaj name- Začetek veljavnosti: 1. oktober 2010.
ščenih zaščitnih konstrukcijah pri prevrnitvi za ozko- Začetek obvezne uporabe: glej točko 5
kolotečne kmetijske ali gozdarske traktorje.
tehnične specifikacije.«.
Velja za vse traktorje kategorij T2.

Prenehanje
veljavnosti
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Naslov tehnične specifikacije
in področje njene veljavnosti

Začetek veljavnosti
in začetek obvezne uporabe

…
»TSV 420/01 Tehnična specifikacija TSV 420/01 o vgradnji, legi, Začetek veljavnosti: 1. oktober 2010.
delovanju in označevanju upravljal kmetijskih ali Začetek obvezne uporabe: glej točko 5
gozdarskih traktorjev.
tehnične specifikacije.«.
Velja za vse traktorje kategorij T1, T2, T3 in T4.
…
»TSV 421/02 Tehnična specifikacija TSV 421/02 o zaščitni kon- Začetek veljavnosti: 1. oktober 2010.
strukciji pri prevrnitvi, ki je vgrajena pred vozniškim Začetek obvezne uporabe: glej točko 5
sedežem ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih tehnične specifikacije.«.
traktorjev.
Velja za vse traktorje kategorij T2.
…
»TSV 422/02 Tehnična specifikacija TSV 422/02 o merah in vle- Začetek veljavnosti: 1. oktober 2010.
čenih masah, regulatorju vrtilne frekvence in zaščiti Začetek obvezne uporabe: glej točko 5
pogonskih sklopov, zasteklitvi, mehanskih priključnih tehnične specifikacije.«.
napravah, ploščici proizvajalca in upravljanju zavor
vlečenega vozila.
Velja za vozila kategorij T, C, R in S.
…
»TSV 423/02 Tehnična specifikacija TSV 423/02 o ukrepih proti Začetek veljavnosti: 1. oktober 2010.
emisijam plinastih in trdih onesnaževal iz motorjev Začetek obvezne uporabe: glej točko 5
za pogon kmetijskih in gozdarskih traktorjev.
tehnične specifikacije.«.
Velja za vse traktorje kategorij T in C.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-104/2010
Ljubljana, dne 17. avgusta 2010
EVA 2010-2411-0055
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3829.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za julij 2010

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za julij 2010
Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2010 v primerjavi
s prejšnjim mesecem nižje za 0,7%.
Št. 9621-182/2010/6
Ljubljana, dne 4. avgusta 2010
EVA 2010-1522-0020
Genovefa Ružić l.r.
Namestnica generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije

Prenehanje
veljavnosti

Uradni list Republike Slovenije
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Poročilo o gibanju plač za junij 2010

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o gibanju plač za junij 2010
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2010 je znašala 1491,57 EUR in je bila za
1,1% višja kot za maj 2010.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2010 je znašala 965,71 EUR in je bila za 1,0%
višja kot za maj 2010.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–junij
2010 je znašala 1471,47 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–junij
2010 je znašala 952,73 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april 2010–junij
2010 je znašala 1483,34 EUR.
Št. 9611-226/2010/6
Ljubljana, dne 30. avgusta 2010
EVA 2010-1522-0027
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

3831.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij
2010

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, julij 2010
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu julija 2010 v primerjavi z junijem
2010 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2010
je bil 0,025.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca julija 2010 je bil 0,004.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih julija 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je
bil 0,027.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija
2010 v primerjavi z junijem 2010 je bil –0,007.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do julija 2010 je bil 0,017.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do julija 2010 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2010 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do julija 2010 v primerjavi s povprečjem leta
2009 je bil 0,016.
Št. 9621-193/2010/6
Ljubljana, dne 20. avgusta 2010
EVA 2010-1522-0021
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
CELJE
3832.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00 in
36/00) in na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01,
70/06 in 43/08), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1,
Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), 16. člena
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99,
24/03 in 106/05), I. točke sklepa Skupščine Komunalnega podjetja
Velenje, d.o.o. z dne 29. 3. 2006, so Mestni svet Mestne občine
Celje na 34. seji dne 29. junija 2010, Svet Mestne občine Velenje
na 32. seji dne 29. junija 2010, Mestni svet Mestne občine Slovenj
Gradec na seji dne 21. 6. 2010 in Skupščina komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. na skupščini dne 29. 6. 2010 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi zavoda Energetska agencija
za Savinjsko, Šaleško in Koroško
1. člen
V Odloku o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni list RS, št. 47-2040/2006)
se preambula spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00 in
36/00) in na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01,
70/06 in 43/08), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1,
Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), 16. člena
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99,
24/03 in 106/05), I. točke sklepa Skupščine Komunalnega podjetja
Velenje, d.o.o. z dne 29. 3. 2006, so Mestni svet Mestne občine
Celje na seji dne 18. aprila 2006, Svet Mestne občine Velenje na
seji dne 16. maja 2006, Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 4. aprila 2006 in Skupščina komunalnega podjetja
Velenje, d.o.o. na skupščini dne 29. marca 2006 sprejeli«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Celje, Mestna občina
Velenje, Mestna občina Slovenj Gradec in Komunalno podjetje
Velenje d.o.o. v skladu s 3. členom Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 36/00) ustanavljajo zavod z nazivom Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško in določajo
razmerja med ustanovitelji in zavodom ter temeljna vprašanja
glede organizacije, dejavnosti in način financiranja zavoda.«
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelji zavoda so:
1. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki jo zastopa župan Srečko Meh,
2. Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, ki jo
zastopa župan Bojan Šrot,
3. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj
Gradec, ki jo zastopa župan Matjaž Zanoškar,
4. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37b, Velenje, ki ga zastopa direktor Marijan Jedovnicki.
Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v
pristojnost mestnih svetov oziroma skupščine družbenikov kot
predstavnikov ustanoviteljev so: spremembe in dopolnitve tega

odloka, soglasje k imenovanju direktorja, soglasje k razširitvi ali
spremembi dejavnosti, imenovanje predstavnikov ustanoviteljev v svet zavoda.
Druge ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajajo župani oziroma predstavniki ustanoviteljev.
Kot soustanovitelji lahko kasneje pristopijo tudi druge
osebe.«.
4. člen
V prvem odstavku 20. člena se:
– vrednost »5.000.000,00 SIT« nadomesti z vrednostjo
»20.900,00 EUR«.
5. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »župani« nadomesti z besedilom »župani ustanoviteljic«.
KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vse ustanoviteljice,
veljati in uporabljati pa se začne osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, za katero poskrbi Mestna občina Celje, ki odlok objavi po prejemu obvestil, da sta Mestna občina
Velenje in Mestna občina Slovenj Gradec odlok objavili v svojih
uradnih glasilih.
Št. 019-001/2006
Celje, dne 20. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
Župan
Mestne občine Velenje
Srečko Meh l.r.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Direktor
Komunalnega podjetja Velenje
Marijan Jedovnicki l.r.

IVANČNA GORICA
3833.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 51/02, 72/05, 100/05, 121/05, 22/06, 60/07,
94/07, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 5/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 14. seji dne 19. 6. 2008 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Ivančna Gorica
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Ivančna Gorica se
imenujejo za:

Uradni list Republike Slovenije
– predsednico: Elizabeta Žgajnar, Krka 49/a, Krka,
– namestnika predsednice: Jure Gorec, Ulica Cankarjeve
brigade 11, Ivančna Gorica,
– člana: Avgust Fortuna, Videm pri Temenici 7, Šentvid
pri Stični,
– namestnika člana: Goran Prodanović, Radohova vas 9,
Šentvid pri Stični,
– članico: Cvetana Erjavec, Stična 50A, Ivančna Gorica,
– namestnico članice: Mojca Kralj, Gorenja vas 20, Ivančna Gorica,
– člana: Marko Končar, Kamno Brdo 4, Višnja Gora,
– namestnico člana: Mojca Travnik, Peščenik 10, Višnja
Gora.
II.
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občinske
uprave, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2008
Ivančna Gorica, dne 25. avgusta 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

3834.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
imenovanju Občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 5/07) je Občinski
svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na 6. korespondenčni seji dne 25. 8. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o imenovanju Občinske volilne komisije
1.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica ugotavlja, da je
podal odstopno izjavo že imenovani član Občinske volilne
komisije.
2.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica razrešuje Cveta
Zupančiča dolžnosti člana Občinske volilne komisije Občine
Ivančna Gorica in na mesto člana Občinske volilne komisije
občine Ivančna Gorica imenuje Marka Končarja, Kamno Brdo
4, Višnja Gora.
Temu ustrezno se popravi tudi Sklep Občinske volilne
komisije št: 040-0001/2008, z dne 19. 6. 2008.
3.
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 040-0001/2008
Ivančna Gorica, dne 25. avgusta 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Št.
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MIREN - KOSTANJEVICA
3835.

Sklep o podaljšanju javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka občinskega
prostorskega načrta Občine Miren Kostanjevica in okoljskega poročila za načrt

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Miren
- Kostanjevica sprejme

SKLEP
o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega
osnutka občinskega prostorskega načrta
Občine Miren - Kostanjevica in okoljskega
poročila za načrt
1. člen
V prostorih Občine Miren - Kostanjevica je od 24. 6. 2010 do
1. 9. 2010 skladno s sklepom župana (sklep objavljen v Uradnem
listu RS, št. 47/10) javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega
prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju:
dopolnjeni osnutek OPN) in okoljskega poročila za načrt.
2. člen
Čas javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila za načrt Občine Miren - Kostanjevica bo podaljšan do vključno petka, 15. 10. 2010.
3. člen
Dopolnjeni osnutek OPN in okoljsko poročilo bosta do
15. 10. 2010 javno razgrnjena v prostorih Občine Miren - Kostanjevica, Miren 129, ogled je možen v času uradnih ur. Gradivo
bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.miren-kostanjevica.si v rubriki razpisi in javne razgrnitve.
4. člen
Pripombe na razgrnjeno gradivo lahko vsi zainteresirani v
času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini
Miren - Kostanjevica ali jih posredujejo na elektronski naslov
tajnistvo@miren-kostanjevica.si.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Št. 350-0-0022/2007-47
Miren, dne 19. avgusta 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

MURSKA SOBOTA
3836.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za gradnjo na območju Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
»Za vaškim domom« v Bakovcih

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO – 1B in 108/09) in
na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010) ter 17. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– uradno prečiščeno besedilo in 49/10), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in
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Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 95/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota
na seji dne 15. julija 2010 sprejel

Objekti

Parcela
(m2)

Objekt
(m2)

HIŠA 11

1.106,04

250,00

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za gradnjo na območju Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje
»Za vaškim domom« v Bakovcih

HIŠA 12

947,18

250,00

HIŠA 13

651,25

250,00

HIŠA 14

721,01

250,00

HIŠA 15

763,04

250,00

HIŠA 16

948,22

250,00

I. UVODNE DOLOČBE

HIŠA 17

1.093,74

250,00

HIŠA 18

943,11

250,00

HIŠA 19

759,80

250,00

HIŠA 20

734,57

250,00

HIŠA 21

1.104,29

250,00

HIŠA 22

876,89

250,00

HIŠA 23

811,04

250,00

HIŠA 24

972,63

250,00

HIŠA 25

1.087,41

250,00

HIŠA 26

716,84

250,00

HIŠA 27

782,08

250,00

HIŠA 28

1.073,47

250,00

HIŠA 29

933,62

250,00

HIŠA 30

880,05

250,00

HIŠA 31

1.117,00

250,00

HIŠA 32

964,62

250,00

966,02

250,00

1.061,80

550,00

1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč
za gradnjo komunalne opreme na območju, ki se ureja z Odlokom o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje »Za vaškim domom« v Bakovcih – Uradni list
RS, št. 68/10. Program opremljanja vsebuje:
1. Povzetek programa opremljanja
2. Splošni del programa opremljanja
3. Načrt opremljanja za novo opremo
4. Investicije v gradnjo komunalne opreme
5. Podlage za odmero komunalnega prispevka
6. Terminski plan
7. Grafične priloge
1. Ureditvena situacija
2. Komunalna situacija.
2. člen
Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne
opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste
javne komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Stroški zaradi novega elektroenergetskega, plinovodnega
in telekomunikacijskega omrežja niso všteti v skupne in obračunske stroške.

HIŠA 33
POSLOVNI OBJEKT
PARKRIŠČE
SKUPAJ

400,44
29.810,42

8.800,00

III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
OPREME
5. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema je prikazana
v grafični prilogi, ki je sestavni del programa opremljanja.

II. OPREDELITEV OBRAČUNSKEGA OBMOČJA
4. člen
Nova komunalna oprema se bo uredila za objekte znotraj
območja lokacijskega načrta:
Objekti

Parcela
(m2)

Objekt
(m2)

HIŠA 1

703,88

250,00

HIŠA 2

853,70

250,00

HIŠA 3

665,47

250,00

HIŠA 4

694,38

250,00

HIŠA 5

613,07

250,00

HIŠA 6

651,49

250,00

HIŠA 7

689,52

250,00

HIŠA 8

636,77

250,00

HIŠA 9

794,87

250,00

1.091,11

250,00

HIŠA 10

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

mo

6. člen
(1) Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Skupni stroški investicije v javno komunalno opremo
2. Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka
3. Obračunski stroški investicije v javno komunalno opre-

4. Preračun obračunskih stroškov investicije v javno komunalno opremo na parcelo objekta in na neto tlorisno površino
objekta
(2) Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako,
da se od skupnih stroškov investicije v javno komunalno opremo
odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz
drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna ter posebnosti obravnavanega lokacijskega
načrta, ki so podrobneje opisani v programu opremljanja.
(3) Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati
na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

V. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
7. člen
Skupni stroški javne komunalne opreme obsegajo stroške
za pridobitev zemljišč, ki bo javno dobro, stroške za pripravo
zemljišč in stroške za gradnjo nove komunalne opreme na
območju lokacijskega načrta in znašajo:
Skupni stroški javne komunalne opreme

Vrednost

A. STROŠKI GRADNJE JAVNE KOM.
OPREME
1.

Vodovodno omrežje

84.071,60

2.

Kanalizacija odpadnih komunalnih voda

99.408,75

3.

Dovozna cesta

302.055,88

SKUPAJ

485.536,23

8. člen
(1) Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa zemljišča, ki bo javno dobro, stroške priprave zemljišča
ter vse stroške, vezane na izgradnjo vse javne komunalne
opreme (gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
– brez upoštevanih stroškov izgradnje novega elektroenergetskega, plinovodnega, toplovodnega in telekomunikacijskega
omrežja) in ob upoštevanju drugega odstavka 6. člena znašajo:
Obračunski stroški javne komunalne opreme

EUR

A. STROŠKI GRADNJE JAVNE KOM.
OPREME
1.

Vodovodno omrežje

2.

Kanalizacija odpadnih komunalnih voda

42.035,80

3.

Javno cestno omrežje

120.822,35

SKUPAJ

162.858,15

0,00

(2) Obračunski stroški iz prejšnjega odstavka tega člena
znašajo 162.858,15 € (brez DDV).
(3) Obračunski stroški za komunalno opremo so upoštevani na dan 1. 4. 2010.
VI. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE
NA ENOTO MERE
9. člen
(1) Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno
infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto
tlorisne površine objekta.
(2) Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto
mere iz prejšnjega odstavka tega člena je (vse brez DDV):
Cena opremljanja

Cena opremljanja
(EUR/m2)

Cena opremljanja kvadratnega metra
parcele objekta – Cpi

5,4631

Cena opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta – Cti

18,5066

VII. PREDVIDENI TERMINSKI PLAN REALIZACIJE
10. člen
(1) Program opremljanja obravnava določeno komunalno
opremo, na katero se bodo po izgradnji, predvideni po terminskem planu, investitorji lahko priključili.
(2) Za vso nepredvideno novo komunalno opremo se
izdela nov program opremljanja z ovrednotenjem stroškov izgradnje nove komunalne opreme.
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VIII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo.
2. Izračun komunalnega prispevka
12. člen
(1) Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– razmerje med merilom parcele objekta in merilom
neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je
0,30:0,70 (D(p): D(t));
– faktor dejavnosti (K(dejavnost)) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v objektu. Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti
K(dejavnost):
CC-SI

Opis

Faktor

111

– enostanovanjske stavbe

0,7

121

– gostinske stavbe

1,3

12203

– druge upravne in pisarniške stavbe

1,3

123

– trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti

1,3

(2) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(3) Parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen
del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in
za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o
namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po
predpisih o graditvi objektov.
(5) Olajšav za zavezance ni.
13. člen
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo
določbe 9., 11. in 12. člena tega odloka.
(2) Komunalni prispevek za opremo območja se izračuna:
KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna)
x Ct(i) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
KPi
– komunalni prispevek za določeno vrsto opreme;
Aparcela
– površina parcele objekta;
Atlorisna
– neto tlorisna površina predvidenega objekta;
Dpi
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,3);
Dti
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka (0,7);
Dpi + Dt = 1–
Kdejavnosti – V primeru, da gre za mešano območje, občina
določi faktor dejavnosti (Kdejavnosti).
Cpi
– cena na m2 parcele za posamezno vrsto komunalne opreme na območju opremljanja;
Cti
– cena na m2 neto tlorisne površine za posamezno vrsto komunalne opreme na območju
opremljanja.
3. Pogodba o opremljanju
14. člen
(1) V skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju se lahko investitor in Mestna občina Murska Sobota
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dogovorita in skleneta pogodbo o opremljanju zemljišč s
komunalno opremo, na podlagi katere investitor na lastne
stroške zgradi del ali celotno komunalno opremo iz programa opremljanja. V tem primeru se šteje, da je investitor na
ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo
komunalne opreme, ki jo je sam zgradil in se mu ta vlaganja
upoštevajo pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka.
(2) S pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno
opremo investitor in Mestna občina Murska Sobota podrobneje uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z
gradnjo predvidene komunalne opreme in neodplačnim prenosom v last in upravljanje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele
objekta se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo
ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«.
(2) Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja tega odloka o programu opremljanja.
16. člen
(1) Občina bo komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine odmerila na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah
in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 37/08).
(2) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnani vsi stroški
priključevanja območja lokacijskega načrta na komunalno
opremo oziroma priključno mesto, ki ga zagotovi Mestna
občina Murska Sobota investitorju do meje območja lokacijskega načrta.
17. člen
Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na
sedežu Mestne občine Murska Sobota.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0028/2010-1(183)
Murska Sobota, dne 15. julija 2010
Župan
Mesne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

VITANJE
3837.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Vitanje

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) in
16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06
in 21/07) ter Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Vitanje na
seji dne 30. 8. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Vitanje
I.
V Občinski volilni komisiji Občine Vitanje se razreši:
– Mojca Vetrih, Doliška c. 14, 3205 Vitanje – namestnico
člana.
II.
V občinsko volilno komisijo Občine Vitanje se do konca
mandata volilne komisije, imenovane 22. 4. 2010, imenuje
– Danica Hrovat, Hudinja 23, 3205 Vitanje – namestnica
člana.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-005/2010-003
Vitanje, dne 30. avgusta 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

ZAGORJE OB SAVI
3838.

Ugotovitev Občinske volilne komisije, da
je mandat člana Občinskega sveta Občine
Zagorje ob Savi prešel na naslednjega
kandidata

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta
Občine Zagorje ob Savi, št. 032-9/2006 z dne 5. 7. 2010,
da je članici Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi Dragici Jazbec prenehal mandat na podlagi 37.a člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 76/08) je Občinska volilna komisija
Občine Zagorje ob Savi na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 45/08)

U G O T O V I L A,
da je mandat člana Občinskega svetnika Občine Zagorje
ob Savi prešel na naslednjega kandidata (pod zap. št. 4) z liste
Slovenske demokratske stranke – SDS, v Občini Zagorje ob
Savi za volitve članov Občinskega sveta Občine Zagorje ob
Savi.
Novi član Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je
Gabrijel Brezovar, roj. 22. 10. 1955, stanujoč Rove 4 b, 1410
Zagorje ob Savi.
Kandidat je 10. 8. 2010 podal pisno izjavo, da sprejema
mandat.
Št. 040-3/2006
Zagorje ob Savi, dne 12. avgusta 2010
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5
Sašo Ostrožnik l.r.
Predsednik občinske volilne komisije

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
3839.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09)
v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) in prvim
odstavkom 3. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS,
št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in
40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa osnovo za obračun okoljske dajatve,
njeno višino in način njenega obračunavanja in plačevanja,
zavezance in plačnike okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (v nadaljnjem
besedilu: okoljska dajatev).
(2) Ta uredba določa tudi način obračunavanja in plačevanja okoljske dajatve, če gre za okoljsko dajatev zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja.
2. člen
(1) Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja komunalnih odpadkov ali odpadkov, ki niso
komunalni, na odlagališču za inertne, nenevarne ali nevarne
odpadke (v nadaljnjem besedilu: odpadki).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se okoljska dajatev ne
plačuje za odpadke iz prejšnjega odstavka, ki se uporabijo za
prekrivanje odlagališča v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. odlagališče odpadkov, inertni odpadki, komunalni odpadki in upravljavec odlagališča imajo enak pomen, kot ga
določa predpis, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih;
2. odpadki imajo enak pomen kot ga določa predpis, ki
ureja ravnanje z odpadki.
4. člen
(1) Osnova za obračun okoljske dajatve je enota obremenitve okolja, ki je enaka kilogramu odloženih odpadkov na
odlagališču.
(2) Število enot obremenitve okolja za kilogram posamezne vrste odloženih odpadkov znaša:
– 1 enoto obremenitve okolja za kilogram inertnih odpadkov;
– 5 enot obremenitve okolja za kilogram nenevarnih odpadkov;
– 10 enot obremenitve okolja za kilogram nevarnih odpadkov.
(3) Seštevek enot obremenitve okolja za odložene odpadke se izračuna tako, da se sešteje enote obremenitve okolja
za posamezne vrste odloženih odpadkov, in sicer tako, da se
masa posamezne vrste odpadkov pomnoži s številom enot
obremenitve okolja iz prejšnjega odstavka.
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(4) Okoljska dajatev se izračuna tako, da se seštevek
enot obremenitve okolja pomnoži z zneskom za enoto obremenitve okolja.
(5) Znesek za enoto obremenitve okolja določi Vlada
Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
5. člen
Za vprašanja glede obračunavanja obresti, doplačila
okoljske dajatve, postopka prisilne izterjave, pravnih sredstev
in za vsa druga vprašanja, ki niso urejena s to uredbo, se
uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek, in predpisi, ki
urejajo carinsko službo.
6. člen
(1) Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so
odpadki odloženi na odlagališče, ki je infrastruktura, namenjena
izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva
okolja, ali odloženi na odlagališče, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe.
(2) Okoljska dajatev se obračunava mesečno v skladu s
4. členom te uredbe.
II. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA
ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČU,
KI JE INFRASTRUKTURA, NAMENJENA IZVAJANJU
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
VARSTVA OKOLJA
7. člen
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja, je upravljavec odlagališča, ki je v skladu s
predpisom, ki ureja izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
določen za izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
(2) Okoljska dajatev iz prejšnjega odstavka je prihodek
proračuna občine, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo ali
oddajajo odpadke izvajalcu obvezne občinske gospodarske
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
8. člen
(1) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena vodi
evidenco o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala
obveznost za obračun okoljske dajatve, ločeno po posamezni
vrsti odpadkov.
(2) Na podlagi evidence iz prejšnjega odstavka sestavi zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena mesečni obračun
okoljske dajatve in ga predloži carinskemu organu na obrazcu
iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, do 25. dne meseca,
ki sledi mesecu, v katerem je nastala obveznost za obračun
okoljske dajatve.
(3) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni
naslednji podatki:
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve;
– količina odloženih odpadkov po posamezni vrsti odpadkov;
– znesek obračunane okoljske dajatve po posamezni vrsti
odpadkov;
– znesek za plačilo okoljske dajatve.
(4) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena plača
obračunano okoljsko dajatev do zadnjega dne v mesecu po
poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun
okoljske dajatve.
9. člen
(1) Osnova za razdelitev plačane okoljske dajatve med
posamezne občine so posredovani podatki o količini zbranih in
odloženih komunalnih odpadkov v posameznem koledarskem
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letu po posameznih občinah, ki jih morajo v skladu s predpisom, ki ureja posredovanje podatkov ministrstvu, pristojnemu
za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), posredovati izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov in izvajalci obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Ministrstvo na osnovi podatkov iz prejšnjega odstavka
izračuna delež okoljske dajatve, ki pripada posamezni občini.
Seznam občin s pripadajočimi deleži plačane okoljske dajatve
objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh do 30. septembra
tekočega leta.
(3) Seznam iz prejšnjega odstavka ministrstvo posreduje
carinskemu organu najpozneje do 15. septembra tekočega leta.
(4) Delež okoljske dajatve se za posamezno občino izra308083
/ 2009-2511-0046
vlada100
čuna
na
naslednji /način:

TX % = (
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pri čemer je:
– Qzi: količina zbranih komunalnih odpadkov v posamezni
občini i,
– Qz: količina zbranih komunalnih odpadkov v vseh občinah,
– Qoi: količina odloženih komunalnih odpadkov iz posamezne občine i,
– Qo: količina odloženih komunalnih odpadkov iz vseh
občin,
– TX%: delež okoljske dajatve v odstotkih, ki pripada
posamezni občini.

– znesek obračunane okoljske dajatve po posamezni vrsti
odpadkov in zavezancu iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– znesek za plačilo okoljske dajatve.
(4) Plačnik okoljske dajatve plača obračunano okoljsko
dajatev do zadnjega dne v mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
IV. PRIJAVA DEJAVNOSTI
12. člen
(1) Zavezanec iz prvega odstavka 7. člena in plačnik
okoljske dajatve sta dolžna carinskemu organu na obrazcu iz
Priloge 3, ki je sestavni del uredbe, prijaviti, kdaj se dejavnost,
zaradi katere sta zavezana obračunavati in plačevati okoljsko
spremeni, prekine ali preneha.
MZ dajatev,
1/1 03.09.10prične,
11:50
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka carinskemu organu prijavijo začetek, spremembo, prekinitev in prenehanje dejavnosti
najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti, predvideno
spremembo, prekinitvijo ali prenehanjem opravljanja dejavnosti,
zaradi katere so zavezani obračunavati in plačevati okoljsko
dajatev. Carinski organ o tem v roku 30 dni obvesti Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo osebe iz prvega
odstavka tega člena prijaviti prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidenih razlogov na obrazcu iz prvega odstavka
tega člena v roku treh delovnih dni po nastopu razlogov za
prenehanje opravljanja dejavnosti, zaradi katere so zavezane
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev. Carinski organ o tem
v roku 30 dni obvesti Agencijo.
V. NADZOR

III. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA
ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČU,
KI NI INFRASTRUKTURA, NAMENJENA IZVAJANJU
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
VARSTVA OKOLJA

13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe, razen 9. člena te
uredbe, opravlja pristojni carinski organ.
(2) Nadzor nad izvajanjem 9. člena te uredbe opravljajo
inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

10. člen
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja, je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki z odlaganjem odpadkov povzroča
obremenjevanje okolja.
(2) Za zavezanca iz prejšnjega odstavka okoljsko dajatev obračunava in plačuje upravljavec odlagališča, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: plačnik
okoljske dajatve).
(3) Okoljska dajatev iz prejšnjega odstavka je prihodek
proračuna države.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen
(1) Plačnik okoljske dajatve vodi evidenco o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun
okoljske dajatve, ločeno po posamezni vrsti odpadkov.
(2) Na podlagi evidence iz prejšnjega odstavka sestavi
plačnik okoljske dajatve mesečni obračun okoljske dajatve in
ga predloži carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 2, ki je
sestavni del te uredbe, do 25. dne meseca, ki sledi mesecu, v
katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(3) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni
naslednji podatki:
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve;
– davčna številka zavezanca iz prvega odstavka prejš
njega člena;
– količina odloženih odpadkov po posamezni vrsti odpadkov in zavezancu iz prvega odstavka prejšnjega člena;

14. člen
(1) Z globo od 1.000 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki je zavezanec iz prvega odstavka 7. člena te uredbe oziroma
plačnik iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, če:
1. ne vodi evidence o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve, ločeno
po posamezni vrsti odpadkov v skladu s prvim odstavkom 8.
člena in prvim odstavkom 11. člena te uredbe,
2. ne predloži obračuna okoljske dajatve carinskemu organu do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je
nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve v skladu z drugim
odstavkom 8. člena in drugim odstavkom 11. člena te uredbe,
3. ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve in prenehanja opravljanja dejavnosti v rokih, določenih v 12. členu te
uredbe.
(2) Z globo od 400 eurov do 4.000 eurov se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Zavezancu, ki upravlja odlagališče, ki je infrastruktura gospodarske javne službe, namenjena izvajanju obvezne
gospodarske javne službe, se za koledarsko leto 2009 odmeri
okoljska dajatev v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07
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in 85/08), na podlagi vložene napovedi zavezanca v skladu s
15. in 16. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04,
68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08), do 30. oktobra 2010.
(2) Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora morebitno
razliko med zneskom, odmerjenim na podlagi prejšnjega odstavka in z akontacijo vplačanim zneskom okoljske dajatve
za leto 2009, določenim na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07
in 85/08), plačati v enkratnem znesku na podračun posamezne
občine, za katero je v tem letu izvajal odlaganje odpadkov,
najkasneje do 30. decembra 2010.
(3) Poračun z akontacijami preveč vplačane okoljske dajatve za leto 2009 se izvede tako, da se morebitna razlika med
z akontacijo vplačanim zneskom okoljske dajatve za leto 2009
in odmerjenim zneskom okoljske dajatve na podlagi prvega
odstavka tega člena, upošteva pri prvi določitvi višine mesečnih
akontacij za leto 2010 oziroma pri določitvi spremembe višine
akontacije, ki je izstavljena zavezancu v skladu z drugim odstavkom 17. člena te uredbe.
(4) Agencija posreduje carinskemu organu odločbe o odmeri okoljske dajatve za zavezance iz prvega odstavka tega
člena za leto 2009 do 15. novembra 2010.
(5) Zavezanec iz prvega odstavka tega člena posreduje
Agenciji podatke o morebitni razliki iz drugega odstavka tega
člena najkasneje do 31. decembra 2010 na obrazcu iz Priloge
4, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Agencija posreduje carinskemu organu podatke o morebitni razliki iz prejšnjega odstavka do 31. januarja 2011.
16. člen
(1) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki so mu
bile za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 izstavljene akontacije okoljske dajatve v skladu z 19. in 20. členom Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in
85/08) in v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te uredbe, mora
za to obdobje posredovati Agenciji do 30. novembra 2010 podatke
o zneskih vplačane okoljske dajatve po posameznih občinah na
obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko
v skladu s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe o okoljski dajatvi
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni
list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08) vloži
zahtevo za spremembo višine mesečne akontacije za obdobje
od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010, pri čemer mora biti
zahteva za spremembo zadnje mesečne akontacije za obdobje
od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 vložena najkasneje do
31. oktobra 2010.
(3) Poračun premalo vplačane okoljske dajatve iz prvega
odstavka tega člena za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 mora zavezanec plačati v enkratnem znesku najkasneje do 31. decembra 2010 na podračun posamezne občine,
za katero je v tem obdobju izvajal odlaganje odpadkov.
(4) Poračun preveč vplačane okoljske dajatve za obdobje
od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 se za posamezno
občino izvede tako, da posamezna občina vrne zavezancu
najkasneje do 31. decembra 2010 preveč vplačano okoljsko
dajatev, ki predstavlja razliko med zneskom vplačane okoljske
dajatve in občini pripadajočim deležem akontacij od zneska
izstavljenih akontacij za to obdobje.
(5) Agencija posreduje carinskemu organu podatke iz
prvega odstavka do 31. decembra 2010.
17. člen
(1) Zavezancu, ki upravlja odlagališče, ki ni infrastruktura
gospodarske javne službe, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe, se za koledarsko leto 2009 odmeri okoljska
dajatev v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
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(Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08),
na podlagi vložene napovedi zavezanca v skladu s 15. in 16.
členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06,
132/06, 71/07 in 85/08), do 30. septembra 2010.
(2) Morebitna razlika med zneskom, odmerjenim za okoljsko dajatev iz prejšnjega odstavka, in z akontacijo vplačanim
zneskom okoljske dajatve za leto 2009, določenim na podlagi 19.
in 20. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05,
28/06, 132/06, 71/07 in 85/08), se mora plačati v enkratnem znesku na račun, ki je določen s predpisom ministra, pristojnega za
finance, ali vrniti zavezancu najkasneje do 30. novembra 2010.
(3) Agencija posreduje carinskemu organu odločbe o odmeri okoljske dajatve za zavezance iz prvega odstavka tega
člena za leto 2009 do 15. oktobra 2010.
18. člen
(1) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena mora
za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. oktobra 2010 obračunati
okoljsko dajatev in posredovati Agenciji do 30. novembra 2010
obračun na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Poračun okoljske dajatve za obdobje od 1. januarja
2010 do 31. oktobra 2010 mora zavezanec iz prvega odstavka
prejšnjega člena plačati v enkratnem znesku na račun, ki je določen s predpisom ministra, pristojnega za finance, najkasneje
do 31. decembra 2010.
(3) Agencija posreduje carinskemu organu obračun iz
prvega odstavka tega člena do 31. decembra 2010.
19. člen
Zavezanec iz prvega odstavka 15. člena te uredbe in
zavezanec iz prvega odstavka 17. člena te uredbe morata
dokumentacijo, s katero izkazujeta resničnost podatkov iz 15.,
16., 17. in 18. člena te uredbe, hraniti še najmanj pet let od
dneva uveljavitve te uredbe.
20. člen
Določbe 12. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. novembra 2010.
21. člen
Do uveljavitve sklepa iz petega odstavka 4. člena te
uredbe znaša znesek okoljske dajatve za enoto obremenitve
okolja 0,0022 eura.
22. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06,
71/07 in 85/08), uporablja pa se za:
– dokončanje postopkov odmere okoljske dajatve za leto
2009,
– za morebitno določitev novega krajevno pristojnega
zavezanca, če odlagališče, ki predstavlja javno infrastrukturo,
preneha obratovati do konca leta 2010 in
– za določitev višine in obračunavanje okoljske dajatve iz
15., 16., 17. in 18. člena te uredbe.
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik
o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 5/03).
23. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-28/2010
Ljubljana, dne 2. septembra 2010
EVA 2009-2511-0046
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Obrazec - Obračun KOM-odlagališča

Priloga 1

Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališču, ki JE infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe
Prejemna štampiljka
carinskega organa

Davčno obdobje:
(mesec / leto)

Zavezanec:
Naslov:
Davčna številka:

Lokacija odlagališča (naslov)
(1)

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE
Vrsta odloženih odpadkov

Štev. EO za kg
odloženih
odpadkov

Količina odloženih
odpadkov
(kg)

Znesek okoljske dajatve

(2)

(3)

(4)

Inertni odpadki

1

Nenevarni odpadki

5

Nevarni odpadki

10

X

a) Skupna količina odloženih odpadkov v (kg)

b) Znesek okoljske dajatve za mesečni obračun okoljske dajatve
Potrjujem resničnost podatkov.

Kraj in datum:
Priloga

Pečat

Priimek in ime ter
podpis odgovorne osebe

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

10435

Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obračun KOM-odlagališča

V polje (1 ) se vpiše lokacija odlagališča;
V stolpec (2) se za posamezno vrsto odpadkov določi število enot obremenitve (EO) na kilogram iz drugega
odstavka 4. člena uredbe;
V stolpec (3) se za posamezne vrsto odpadkov vpiše v kilogramih količina odloženih odpadkov;
V stolpec (4) se za posamezne vrsto odloženih odpadkov vpiše v EUR znesek okoljske dajatve, ki se izračuna
kot zmnožek količine iz stolpca (3), enote obremenitvena/kg iz stolpca (2) in zneska na EO;
V vrstico (a) se v kg vpiše vsota količin posameznih vrst odloženih odpadkov iz stolpca (3);
V vrstico (b) se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (4).

Stran

10436 /

Št.
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Obrazec - Obračun IND-odlagališča

Priloga 2

Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališču, ki NI infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe
Prejemna štampiljka
carinskega organa

Davčno obdobje:
(mesec / leto)

Plačnik:
Naslov:
Davčna številka:

Lokacija odlagališča (naslov)
(1)

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE
Davčna
številka
zavezanca
(2)

Količina odloženih odpadkov
Skupna količina
odloženih
odpadkov

Inertni odpadki

Nenevarni
odpadki

Nevarni odpadki

Znesek
okoljske
dajatve

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a) Seštevek

b)Znesek okoljske dajatve za mesečni obračun okoljske dajatve
Potrjujem resničnost podatkov.

Priimek in ime ter

Kraj in datum:

Pečat

podpis odgovorne osebe

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

10437

Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obračun IND-odlagališča

V polje (1 ) se vpiše lokacija odlagališča;
V stolpec (2) se vpiše davčna številka zavezanca, ki je odložil odpadke na odlagališču v davčnem obdobju;
V stolpec (3) se za posameznega zavezanca vpiše v kilogramih skupna količina odloženih odpadkov;
V stolpec (4) se za posameznega zavezanca vpiše v kilogramih količina odloženih inertnih odpadkov;
V stolpec (5) se za posameznega zavezanca vpiše v kilogramih količina odloženih nenevarnih odpadkov;
V stolpec (6) se za posameznega zavezanca vpiše v kilogramih količina odloženih nevarnih odpadkov;
V stolpec (7) se za posameznega zavezanca vpiše v EUR znesek okoljske dajatve, ki se izračuna kot vsota
zmnožkov količine posamezne vrste odpadka iz stolpca (3), enote obremenitvena/kg za
posamezno vrsto odpadka in zneska na enoto obremenitve.;
Znesek dajatve po zavezancu = (Stolpec (4) ×EO za stolpec (4) + Stolpec (5) ×EO za stolpec (5) + Stolpec
(6) ×EO za stolpec (6)) ×znesek na EO za odlaganje odpadkov
V vrstico (a) se v kg vpiše skupna količina odloženih odpadkov za stolpce (3), (4), (5) in (6);
V vrstico (b) se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (7).

Stran

10438 /

Št.

70 / 3. 9. 2010
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Uradni list Republike Slovenije
(Prijava se predloži v dveh izvodih.)

Priloga 3

PRIJAVA DEJAVNOSTI UPRAVLJAVCEV ODLAGALIŠČ
I. Splošni podatki
Prejemna štampiljka
carinskega organa

Firma:

Naslov:

Telefon:
E-naslov:
Matična številka:

Davčna številka:
Prijavljam se kot: (ustrezno označiti

II. Vrsta vpisa (ustrezno označiti z X)

z X)

Zavezanec iz prvega odstavka 7. člena uredbe
(ODLAGALIŠČE, KI JE INFRASTRUKTURA, NAMENJENA
IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE)
Plačnik iz drugega odstavka 10. člena uredbe
(ODLAGALIŠČE, KI NI INFRASTRUKTURA, NAMENJENA
IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE)

PRIGLASITEV ZAČETKA DEJAVNOSTI
PRIGLASITEV PRENEHANJA DEJAVNOSTI
PRIGLASITEV SPREMEMB DEJAVNOSTI
(pod III. se opišejo razlogi za prenehanje opravljanja dejavnosti)

Datum začetka opravljanja dejavnosti:

III. Opomba:

Potrjujem resničnost podatkov.

Kraj in datum

Žig

Priimek in ime ter
podpis odgovorne osebe

Uradni list Republike Slovenije

Št.

URADNI ZAZNAMEK
Carinski organ:

Datum registracije:

Datum prejema:

Registracija zavrnjena:

Opomba:

Vnesel v evidenco:
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Stran

10439

Stran

10440 /

Št.
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Priloga 4

Poračun okoljske dajatve za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena
izvajanju obvezne gospodarske javne službe za koledarsko leto 2009
Prejemna štampiljka

Podatki zavezanca:
Krajši naziv iz poslovnega registra RS:
Naslov (ulica, hiš.št., poš.št., kraj):
Davčna številka:
Matična številka:

Zap.št.

Prejemnik sredstev - občina

Šifra občine

Znesek poračuna na občino (€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Seštevek :

0,00

Odmerna razlika iz izreka odmerne odločbe za leto 2009:

Kraj:

Štampiljka zavezanca:

Odgovorna oseba zavezanca:

Datum:
Podpis odgovorne osebe zavezanca:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Štampiljka zavezanca:

0,00

7

Datum:

Kraj:

0,00

6

Podpis odgovorne osebe zavezanca:

Odgovorna oseba zavezanca:

D2

0,00

Znesek doplačila okoljske dajatve

C1 = A1 + B1

E2

0,00

Znesek preplačila okoljske
dajatve

Št.

0,00

0,00

5

0,00

0,00

4

0,00

0,00

C2 = A2 + B2

3

B2

Skupni znesek akontacij in
poračuna

(€)

Prejemna štampiljka

Skupni znesek akontacij za 2010 in poračuna za 2009

2

A2

Poračun za leto 2009

Akontacija za leto 2010 brez
poračuna za 2009

(€)

0,00

Seštevek :

Šifra občine

B1

Poračun zavezanca za leto
2009

A1

Akontacija zavezanca za leto
2010 brez poračuna za 2009

1

Zap.št.

Zavezanec - upravljavec odlagališča:

Prejemnik sredstev - občine, za katere so bile zavezancu
izstavljene akontacije za leto 2010

Matična številka:

Davčna številka:

Naslov (ulica, hiš.št., poš.št., kraj):

Krajši naziv iz poslovnega registra RS:

Podatki zavezanca:

Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe za koledarsko leto 2010

Priloga 5

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

10441

Naslov (ulica, hiš.št., poš.št., kraj):

Štampiljka zavezanca:

navesti vrednosti, izračunane na osnovi "obračuna"

Prejemnik sredstev - proračun Republike Slovenije

A

B

0,00

Znesek plačila okoljske
dajatve

Podpis odgovorne osebe
zavezanca:

Odgovorna oseba zavezanca:

(€)

0,00

Obračun dajatve za obdobje
01.01.2010 - 31.10.2010

70 / 3. 9. 2010

Datum:

Kraj:

Matična številka:

Št.

Davčna številka:

Prejemna štampiljka

10442 /

Krajši naziv iz poslovnega registra RS:

Podatki zavezanca:

Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki NI infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe za koledarsko leto 2010

Priloga 6

Stran
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Stran

10443

Obračun zavezanca
Krajši naziv iz poslovnega registra RS:

za obdobje : 1. januar 2010 do 31. oktober 2010

količina
EO tal - nekomunalni odpadki
EO zraka - nekomunalni odpadki
Znižanje - nekomunalni odpadki

Skupaj

0,00
0,00
0,00

cena (€)
EO
EO
€

0,0022
0,0125

višina dajatve (€)
0,00
0,00
0,00
0,00

Stran

10444 /
3840.

Št.
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Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Hamburgu

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Hamburgu
I
Razreši se Kai Wünsche, častni konzul Republike Slovenije v Hamburgu.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-85/2010/6
Ljubljana, dne 22. julija 2010
EVA 2010-1811-0176
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3841.

Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju
kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva
za šolstvo in šport

Na podlagi drugega odstavka 20.d člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10) izdaja minister za šolstvo
in šport

PRAVILNIK
o posredovanju podatkov o stanju kapacitet
v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo
in šport
1. člen
Ta pravilnik določa način in obliko posredovanja podatkov o stanju kapacitet v vrtcih, ki so jih javni in zasebni vrtci
dolžni sporočati Ministrstvu za šolstvo in šport (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) z namenom, da se vzpostavi javno
dostopna evidenca, ki omogoča uporabnikom vpogled v stanje kapacitet v vrtcih na celotnem območju države z enega
mesta. Evidenca predstavlja informacijsko točko na spletni
strani ministrstva.
2. člen
Ministrstvo na svoji spletni strani evidenco iz prejšnjega
člena oblikuje kot aplikacijo Prosta mesta v vrtcih (v nadaljnjem
besedilu: aplikacija), ki deluje v okviru informacijskega sistema
ministrstva. Aplikacija vsebuje naslednje podatke:

Uradni list Republike Slovenije
– ime, naslov in sedež vrtca ter navedba ali je vrtec javni,
zasebni ali zasebni vrtec s koncesijo,
– organiziranost vrtca po enotah z navedbo imen enot in
njihovimi naslovi,
– cene programov in strošek živil na dan,
– število posameznih vrst oddelkov (homogeni in heterogeni za obe starostni obdobji, kombinirani in razvojni),
– število vseh vključenih otrok v posameznih vrstah
oddelkov,
– število prostih mest, ki jih vrtec zagotavlja v posameznih enotah,
– število otrok na čakalnem seznamu,
– predvidena čakalna doba ter
– datum vnosa spremembe oziroma potrditve pravilnosti vnesenih podatkov.
V delu, ki ni dostopen javnosti, aplikacija vsebuje še
naslednje podatke:
– število posameznih vrst oddelkov, v katerih se uporablja povečan normativ števila otrok v skladu s 17. členom
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10),
– število vseh vključenih otrok po posameznih vrstah
teh oddelkov.
Za delovanje in vzdrževanje aplikacije je odgovorno
ministrstvo.
3. člen
Vrtec vnaša podatke v aplikacijo ob vsaki spremembi
oziroma najpozneje v treh dneh po nastanku spremembe.
Če v tekočem mesecu ni prišlo do sprememb podatkov iz
prvega odstavka prejšnjega člena, vrtec na zadnji delovni
dan v mesecu pravilnost podatkov samo potrdi.
Podatke za posamezen vrtec vnaša oseba, ki jo za to
pooblasti ravnatelj. Vrtec je odgovoren za pravilnost podatkov, ki so navedeni v aplikaciji.
Ministrstvo preverja ažuriranje podatkov za pretekli
mesec. Zoper vrtec, za katerega se ugotovi, da ne vnaša
podatkov o spremembah oziroma ne potrjuje pravilnosti
vnesenih podatkov v predpisanem roku, lahko ministrstvo
na podlagi izpisov iz aplikacije, predlaga šolski inšpekciji
uvedbo postopka o storitvi prekrška iz četrte alineje prvega
odstavka 53. člena Zakona o vrtcih.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena vrtec
podatka o številu prostih mest za mesec julij in avgust ne
ažurira.
Prehodna in končna določba
4. člen
Ministrstvo najpozneje v šestih mesecih po dnevu uveljavitve tega pravilnika dogradi aplikacijo, tako da vsebuje
vse podatke, ki jih določa 2. člen tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-64/2010
Ljubljana, dne 25. avgusta 2010
EVA 2010-3311-0041
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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POPRAVKI
3842.

Popravek Odloka o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot
za volitve v svet krajevnih skupnosti Občine
Rogaška Slatina

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 109/09, 38/10)
objavljam

POPRAVEK
Odloka o določitvi števila članov svetov
krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve
v svet krajevnih skupnosti
Občine Rogaška Slatina
V Odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svet krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 45/10) se v sedmem
odstavku 4. člena črta, pri navedbi Linhartova ulica – del, črtajo
hišne številke 11, 15, 17, 19.
Št. 0320-0004/2010-04-P
Rogaška Slatina, dne 28. avgusta 2010
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

3843.

Tehnični popravek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu poslovne
cone »Pri Pildu«

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za poslovno cono »Pri Pildu« (Uradni list RS, št. 12/09) je bila
ugotovljena strokovna napaka, zato je Občinski svet Občine
Metlika na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 14/09 in 38/10) na 28. redni seji dne 25. 8. 2010
sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu poslovne cone »Pri Pildu«
V 32. členu v točki (9) se besedilo spremeni tako, da se
pravilno glasi:
»(9) Pri objektih, ki s celotno fasado sledijo gradbeni liniji,
je dovoljeno odstopanje od gradbene linije objektov za največ
±1,40 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar največ v 1/3
dolžine fasade objekta (brez teras ipd.). Na objektih v UE1 je
dovoljeno odstopanje za največ ± 9,00 m, vendar le v dolžini
do 20 m. Dovoljeno je odstopanje od gradbene linije v zgornjih
etažah objekta za +1,20 m, če se ne posega na parcelo drugega lastnika ali ob soglasju soseda.«
Št. 350-3/2007-9
Metlika, dne 25. avgusta 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

Stran

10445

Stran

10446 /
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VSEBINA
3818.

3819.
3839.
3840.

3820.
3821.
3822.
3823.
3824.
3825.
3826.
3827.
3828.
3841.

3829.
3830.
3831.

VLADA

Akt o prenehanju veljavnosti Akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno
energijo, d. o. o.
Odločba o imenovanju Tine Sočan za pomočnico
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu

3836.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
gradnjo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Za vaškim domom«
v Bakovcih
10427

3837.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Vitanje
10430

3838.

Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je mandat
člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
prešel na naslednjega kandidata
10430

3842.

Popravek Odloka o določitvi števila članov svetov
krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svet
krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
10445
Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu poslovne cone »Pri Pildu«
10445

10415
10431

MINISTRSTVA

Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema
na namakalnem območju Nemščak
Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema
na namakalnem območju Rakičan
Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki
Pravilnik o geografski označbi Brinjevec
Pravilnik o geografski označbi Domači rum
Pravilnik o geografski označbi Pelinkovec
Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaščiti rejnih
živali
Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v
Republiki Sloveniji za leto 2010
Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske
traktorje (2. dopolnitev)
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo
in šport

10415
10416
10417
10420
10420
10421
10422
10422
10423

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2010
10424
Poročilo o gibanju plač za junij 2010
10425
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij
2010
10425

CELJE

3832.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
10426

3833.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
10426
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
10427

IVANČNA GORICA

3843.

MURSKA SOBOTA

VITANJE

ZAGORJE OB SAVI

POPRAVKI
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Objave po Zakonu o političnih strankah
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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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