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VLADA
2255. Uredba o podelitvi rudarske pravice 

za izkoriščanje mineralne surovine tehnični 
kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru 
Laže II v občini Divača

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu 
(Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 
– GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje 

mineralne surovine tehnični kamen – apnenec  
v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje 
za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mi-
neralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem 
prostoru Laže II v občini Divača.

2. člen
(koncesijska pogodba)

Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske 
pogodbe veljajo določbe te uredbe.

3. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)

(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med iz-
vajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del 
izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, goz-
dove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo 
kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.

(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka 
mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:

– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da 
se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,

– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje 
varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v 
zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,

– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja 
okolja s hrupom,

– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo 
ustrezne sodobne tehnologije,

– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izho-
dišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot 
in ohranjanje biotske raznovrstnosti,

– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni 
ekološki nesreči kot posledici posega,

– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar 
odkrije nahajališče vode,

– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ure-
ditev,

– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih 
derivatov,

– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč 
med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da 
se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko 
stanje, ter

– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.

4. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)

Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravi-
ce za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja 
rudarstvo.

5. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)

Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in za-
vodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, 
varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, 
ter drugimi predpisi.

6. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih 

sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec 

za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in pla-
čevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, 
ki ureja rudarstvo.

(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje 
v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja 
plačevanje rudarskih koncesnin.

(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, 
odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki 
ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev 
za sanacijo.

7. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha iz razlogov, ki jih določa 
zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kot določa zakon, ki ureja 
rudarstvo.

8. člen
(odvzem rudarske pravice)

Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov, 
ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kot določa zakon, 
ki ureja rudarstvo.
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II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR  
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA 

PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE

9. člen
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v 

pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne 

surovine tehnični kamen – apnenec v količini 2 620 800 (dva 
milijona šeststo dvajset tisoč osemsto) kubičnih metrov v ra-
ščenem stanju.

(2) Pridobivalni prostor Laže II je nov pridobivalni pro-
stor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne 
surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega predčasno 
opuščena pridobivalna prostora Laže I in Laže I – širitev ter v 
katerem so še izkoristljive zaloge mineralne surovine.

(3) Pridobivalni prostor Laže II obsega v celoti zemljišča 
s parcelnimi številkami: 1316/34, 1316/35, 1316/36, 1316/37, 
1316/38, 1316/59, 1316/60, 1316/62, 1316/64, 1316/65, 
1316/66, 1316/72, 1316/74, 1316/75, 1316/84, 1316/98, 
1316/99, 1317/2, 1320/12, 1320/13, 1320/14, 1320/15, 
1320/16, 1320/28, 1320/29, 1322/1 in 1322/3, vsa katastrska 
občina 2446 Laže, in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 
1316/57 (dela parcele, ki sta severno od premice, ki poteka 
skozi točki 8 in 9), 1316/63 (del parcele, ki je severno od pre-
mice, ki poteka skozi točki 8 in 9), 1316/73 (del parcele, ki je 
severno od premice, ki poteka skozi točki 8 in 9), 1316/81 (del 
parcele, ki je južno od premice, ki poteka skozi točki 4 in 5, ter 
severno od premice, ki poteka skozi točki 6 in 7), 1316/83 (del 
parcele, ki je južno od premice, ki poteka skozi točki 2 in 3), 
1320/27 (del parcele, ki je severno od premice, ki poteka skozi 
točki 10 in 11a), 1320/65 (del parcele, ki je severno od premice, 
ki poteka skozi točki 10 in 11a, ter južno od premice, ki poteka 
skozi točki 14 in 1), 1320/66 (del parcele, ki je vzhodno od 
premice, ki poteka skozi točki 12 in 13a) in 1322/4 (del parce-
le, ki je severno od premice, ki poteka skozi točki 8 in 9), vsi 
katastrska občina 2446 Laže.

(4) Točke iz prejšnjega odstavka so določene opisno 
oziroma z naslednjimi koordinatami v koordinatnem sistemu 
ETRS89/TM:
Točka Opis
1 Tromeja parcel: 1320/15, 1320/65 in 1316/83.
2 Tromeja parcel: 1316/30, 1316/35 in 1316/83.
3 Tromeja parcel: 1316/83, 1316/36 in 1316/37.
4 Tromeja parcel: 1316/37, 1316/81 in 1316/29.
5 Tromeja parcel: 1316/38, 1316/28 in 1316/81.
6 Tromeja parcel: 1316/38, 1316/81 in 1316/39.
7 Tromeja parcel: 1316/37, 1316/101 in 1316/81.
8 Tromeja parcel: 1316/100, 1316/57 in 1316/58.
9 Tromeja parcel: 1316/63, 1320/30 in 1320/29.
10 Tromeja parcel: 1320/29, 1320/30 in 1320/65.
11 Koordinata (ETRS): 427.617,68, 67.214,79.

11a
Točka 11a leži na presečišču premice, ki poteka sko-
zi točki 10 in 11, ter parcelne meje med 1238/2  
in 1320/27.

12 Tromeja parcel: 1238/1, 1320/28 in 1320/66.
13 Koordinata (ETRS): 427.515,18, 67.479,56.

13a
Točka 13a leži na presečišču premice, ki poteka 
skozi točki 12 in 13, ter parcelne meje med 1320/16 
in 1320/66.

14 Tromeja parcel: 1320/16, 1320/75 in 1320/65.
(5) Pridobivalni prostor Laže II sega v najglobljem delu do 

k.+650 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Laže II obsega površino 

21,0562 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 15 let.

(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez jav-
nega razpisa pravni osebi KOLEKTOR CPG d. o. o., Krom-
berk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, matična številka: 
5143497000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve 
koncesijske pogodbe.

(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja 
narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, 
ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem 
izvajanju, so:

a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za 
izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu 
za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu 
z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba 
morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potr-
dilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z 
dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega 
projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni 
dolžnosti;

b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih sogla-
sodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za 
izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, 
naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;

c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republi-
ke Slovenije za varstvo narave številka 5-III-365/2-O-18/MSBF 
z dne 7. junija 2018, ki so objavljene na spletnih straneh mini-
strstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe 
o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;

d) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v pred-
hodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov 
na okolje;

e) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin 
v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;

f) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v 
enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.

(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec 
rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in d) 
prejšnjega odstavka.

(11) Sanacija pridobivalnega prostora se izvede v skla-
du s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije 
za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega 
pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s 
področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja 
rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje 
pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo 
dovoljenja za opustitev rudarskih del.

(12) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pri-
dobljeno mineralno surovino, so:

– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine ter
– dostava mineralne surovine na trg.

III. KONČNI DOLOČBI

10. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– 27. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po 

drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih suro-
vin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj 
za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Ura-
dni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19 in 97/20) ter

– 8. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko 
izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Laže, 
Občina Divača; Griža, Mestna občina Koper; Klanci, Občina 
Grosuplje; Debela griža pri Povirju, Občina Sežana; Lancova 
vas, Občina Videm; Obrovnik, Občina Oplotnica; Velika Pireši-
ca, Občina Žalec; Bučka, Občina Škocjan, in Konjišče, Občina 
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 59/05).
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11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00710-44/2020
Ljubljana, dne 17. septembra 2020
EVA 2019-2430-0069

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2256. Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu 
v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18) v zvezi z 51. členom Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 80/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 
za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju 

zaradi pandemije COVID-19

1. člen
V Uredbi o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vin-

skem sektorju zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 103/20) se v 1. členu tretja alineja spremeni tako, da se 
glasi:

»– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 
30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od 
nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja 
in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 
in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, 
str. 6), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2020/1275 z dne 6. julija 2020 o spremembi Delegirane 
uredbe Komisije (EU) 2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih, 
ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu 
v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pan-
demije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 300 z dne 
14. 9. 2020, str. 26), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 
2020/592/EU);«.

2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku na koncu prvega stavka 

pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in sredstev splošne 
proračunske rezervacije.«.

3. člen
V 8. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za količino vina, ki do roka iz prejšnjega odstavka 

še ne bo destilirana, upravičenec vloži ločeni zahtevek za 
dodelitev podpore v obliki predplačila v skladu z odstavkom 7a 
3. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU.«.

V šestem odstavku se za besedo »višini« doda besedilo 
»110%«.

4. člen
V 12. členu se besedilo »26. člena Izvedbene uredbe 

2016/1150/EU« nadomesti z besedilom »odstavka 6a 4. člena 
Delegirane uredbe 2020/592/EU«.

5. člen
V 13. členu se v tretjem odstavku besedilo »s 26. členom 

Izvedbene uredbe 2016/1150/EU« nadomesti z besedilom »z 
odstavkom 6a 4. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU«, za 
besedo »višini« pa se doda besedilo »110%«.

V četrtem odstavku se število »10« nadomesti s številom 
»30«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(zahtevki za podporo)

Zahtevki za podporo za krizno destilacijo vina in za kri-
zno skladiščenje vina, vloženi v skladu z Uredbo o ukrepih za 
odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 103/20), se obravnavajo v skladu 
s to uredbo.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-39/2020
Ljubljana, dne 17. septembra 2020
EVA 2020-2330-0106

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2257. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvr-
ševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 
– ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom  
SARS-CoV-2

1. člen
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov 

okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 zača-
sno določita uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike 
zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih 
oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok.

2. člen
(1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite 

ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je 
obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih 
oziroma prostorih.

(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite 
ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je 
obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih 
oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 
najmanj 2 metra.

(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga 
pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripa-
dajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega 
materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri 
tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt 
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javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega 
potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v 
zaprtih kabinah.

3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:
– osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v 

zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,
– vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih 

otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
– učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri 

izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne 
razdalje,

– učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake sred-
njih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 
1,5 m medosebne razdalje,

– osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.
(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe 

zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje.

(3) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemi-
mi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh 
udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite 
ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če 
je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, 
uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za 
stekleno pregrado.

(4) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite 
ustnega in nosnega predela obraza v komunikaciji z osebami 
iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski 
znakovni jezik.

4. člen
(1) Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževa-

nje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola.
(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upra-

vljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru 
na vhodu v tak prostor.

5. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporablja-
jo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti 
Državni zbor in javnost.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 117/20).

7. člen
Ta odlok začne veljati 19. septembra 2020.

Št. 00725-36/2020
Ljubljana, dne 18. septembra 2020
EVA 2020-2711-0083

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2258. Odlok o spremembi Odloka o omejitvah 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja  
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom  

v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in sto-

ritev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 
78/20 in 103/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(1) Ponujanje storitev neposredno potrošnikom v diskote-

kah in nočnih klubih je prepovedano.
(2) Opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nasta-

nitvenih obratih je dovoljeno od 6. do 22.30 ure.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati 21. septembra 2020.

Št. 00726-25/2020
Ljubljana, dne 18. septembra 2020
EVA 2020-2130-0039

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2259. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi deležev 
prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri 
izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih 
pokopališč za obdobje do 30. junija 2021

Na podlagi prve alineje drugega odstavka 19. člena Ured-
be o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19) je 
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi deležev 
prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč  

pri izvajalcih javne službe zbiranja  
in upravljavcih pokopališč za obdobje  

do 30. junija 2021

I
V Sklepu o določitvi deležev prevzemanja odpadnih na-

grobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih 
pokopališč za obdobje do 30. junija 2021 (Uradni list RS, 
št. 93/20) se točka I spremeni tako, da se glasi:

»I
– za družbo PRONS d. o. o. 38,49 odstotka,
– za družbo SVEKO d. o. o. 37,19 odstotka,
– za družbo ZEOS, d. o. o. 9,13 odstotka,
– za družbo INTERSEROH d. o. o. 15,19 odstotka.«.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-30/2020
Ljubljana, dne 17. septembra 2020
EVA 2020-2550-0063

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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OBČINE
TURNIŠČE

2260. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče 
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 
ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena 
Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski 
svet Občine Turnišče na 13. redni seji dne 17. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Turnišče  

za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Turnišče za leto 2020 

(Uradni list RS, št. 7/20) se drugi člen odloka spremeni tako, 
da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do kontov.

Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin 
kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):

KONTO OPIS  Proračun  
leta 2020

A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.543.204
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.274.204

70 DAVČNI PRIHODKI 2.126.276
700 Davki na dohodek in dobiček 1.983.426
703 Davki na premoženje 133.200
704 Domači davki na blago in storitve 9.550
706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 147.928
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 100.728
711 Takse in pristojbine 3.500
712 Denarne kazni 3.000
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 200
714 Drugi nedavčni prihodki 40.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 100.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 60.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 40.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 169.000
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 101.000
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 68.000

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
786 Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna EU 0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 2.771.499

40 TEKOČI ODHODKI 988.474
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 167.425
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 32.921
402 Izdatki za blago in storitve 720.128
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 68.000

41 TEKOČI TRANSFERI 976.861
410 Subvencije 89.300
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 545.661
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 53.900
413 Drugi tekoči domači transferi 288.000
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 783.664
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 783.664

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 22.500
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
porabniki 0
432 Investicijski transferi ožjim delom 
občin 22.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) –228.295

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

C – RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 80.000

50 ZADOLŽEVANJE 80.000
500 Domače zadolževanje 80.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0
550 Odplačilo domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –148.295
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 80.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 228.295
XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019 148.295
9009 Splošni sklad drugo 148.295

Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter načrt 
razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Tur-
nišče.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-221/2020-1
Turnišče, dne 17. septembra 2020

Župan
Občine Turnišče

Borut Horvat

2261. Odlok o grbu in zastavi Občine Turnišče

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 7. člena Statuta 
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet 
Občine Turnišče na 13. redni seji dne 17. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Občine Turnišče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja grafična podoba grba in zastave 

Občine Turnišče ter pravila o njuni uporabi.

2. člen
Občina uporablja grb in zastavo kot osnovna elementa 

grafične prepoznavnosti v komunikaciji z javnostjo. Z njima po-
trjuje uradnost dokumentov in prostorov, obeležujejo se državni 
in lokalni prazniki ter utrjuje prepoznavnost v prostoru.

3. člen
Grb in zastava sta simbola občine in se smeta uporabljati 

le v obliki in pod pogoji, določenimi v tem odloku.

II. GRB

4. člen
(1) Grb Občine Turnišče (v nadaljevanju: grb) je istovetno-

stni simbol, ki predstavlja občino in označuje pripadnost občini.
(2) Grb ima obliko ščita, ki se zaključi v polkrogu. Obroba 

grba je zlate barve. V sredini grba je simbol cerkve, ki je obrob-
ljen z rumeno barvo. V spodnjem delu grba sta dva žitna klasa 
rumene barve, ki predstavljata simbol kmetijstva. Pod žitnima 
klasoma so razporejeni od leve proti desni simboli cehov: kroja-
ški (škarje), čevljarski (usnje) in kovaški (kopito). Simboli cehov 
so razporejeni simetrično glede na žitna klasa, ki se dotikata z 
zgornjim delom simbola cerkve.

(3) Barve, ki se uporabljajo za grb so:
– oranžna Pantone 151 C (simbol cerkve)
– rumena Pantone YELLOW C (žitna klasa, obroba sim-

bola cerkve)

– zelena Pantone 348 C (polnilo grba)
– zlata Pantone 7510 C (obroba ščita, simboli cehov – 

škarje, usnje in kopito).
(4) Geometrijsko pravilo za oblikovanje grba je sestavni 

del tega odloka.

5. člen
Grb se uporablja:
– na priznanjih, vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih ura-

dnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo zaposleni 
in funkcionarji Občine Turnišče;

– na žigih, pečatih in štampiljkah Občine Turnišče in 
njenih ožjih delov;

– na spominskih in protokolarnih darilih Občine Turnišče;
– v publikacijah, na promocijskih gradivih in na uradni 

spletni strani Občine Turnišče in
– ob drugih posebnih in svečanih priložnostih pod pogoji 

tega odloka.

6. člen
(1) Grb se lahko uporablja tudi:
– ob predstavljanju Občine Turnišče v protokolarnih za-

devah;
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih 

srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitar-
nih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira Občina 
Turnišče ali katerih je pokrovitelj Občina Turnišče ali na katerih 
se Občina Turnišče predstavlja ali se jih udeležuje;

– na javnih zgradbah in urbani opremi v Občini Turnišče;
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa 

ta odlok.
(2) Grb se lahko uporablja tudi v prostorih Občine Tur-

nišče.
(3) O uporabi grba v primerih iz prejšnjega odstavka v 

dvomu odloča občinska uprava Občine Turnišče.

7. člen
(1) Grb se znotraj meja Občine Turnišče v skupini več 

pomensko sorodnih grbov uporablja tako, da je postavljen – 
gledano od spredaj, na skrajno levo stran oziroma kadar so grbi 
v vrsti, na prvo mesto v skupini. V drugačnih postavitvah naj 
ima vedno izpostavljen, simbolno pomemben položaj.

(2) Izven meja Občine Turnišče oziroma pri uporabi gr-
bov in oznak višjih rangov se grb uporablja v skladu z določili 
veljavne zakonodaje.

III. ZASTAVA

8. člen
(1) Zastava Občine Turnišče (v nadaljevanju: zastava) 

je eden temeljnih, v notranjem in zunanjem prostoru, najbolj 
izpostavljenih vidnih obeležij identitete občine.

(2) Zastava je pravokotne oblike, v razmerju stranic 1:2. 
Barve na zastavi se vrstijo po sledečem vrstnem redu:

– zgoraj rumena Pantone YELLOW C,
– v sredini oranžna Pantone 151 C,
– spodaj zelena Pantone 348 C.
Po širini je zastava razdeljena na tri enaka polja, s tem 

da vsaka barva pokriva 1/3 celotne širine zastave. Po dolžini je 
zastava razdeljena na dve polovici, na prvi polovici je na sime-
trični sredini grb, ki se dotika zelene in rumene barve.

(3) Geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave je del 
tega odloka.

9. člen
(1) Zastava je stalno izobešena:
– na stavbi, kjer ima Občina Turnišče sedež;
– na zgradbah javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica 

Občina Turnišče in
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– na zgradbah, kjer ima sedež krajevna skupnost, v koli-
kor je sedež krajevne skupnosti v lasti ali upravljanju krajevne 
skupnosti.

(2) Zastava se lahko uporablja tudi v prostorih Občine 
Turnišče.

10. člen
(1) Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku in
– ob državnih ali krajevnih praznikih.
(2) Zastava se lahko izobesi:
– ob predstavljanju Občine Turnišče v protokolarnih za-

devah;
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih 

srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitar-
nih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira Občina 
Turnišče ali katerih je pokrovitelj Občina Turnišče ali na katerih 
se Občina Turnišče predstavlja ali se jih udeležuje;

– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa 
ta odlok.

(2) O uporabi zastave v primerih iz prejšnjega odstavka v 
dvomu odloči občinska uprava Občine Turnišče.

11. člen
(1) Kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo 

Republike Slovenije ali zastavo Evropske unije, se izobesi na 
način, ki ga določa veljavna zakonodaja.

(2) Če je zastava izobešena horizontalno, mora biti zelena 
barva zgoraj. Če je izobešena na drogu vertikalno, morajo biti 
barve zastave, gledano z leve razporejene tako, da je zelena 
barva na levi.

12. člen
(1) Zastava Občine Turnišče se lahko izobesi tudi v ne-

prazničnih dneh, na prireditvah in drugih pomembnih dogodkih 
skupaj z zastavami drugih pravnih subjektov. Zastava v takih 
primerih ne sme nikoli biti izobešena v simbolno manj vrednem 
položaju.

(2) Zastava se lahko izobesi tudi v drugih krajih Slovenije 
ali v tujini, če je tam delegacija Občine Turnišče, ki zastopa 
njene interese ali je na uradnem obisku.

13. člen
Izobešene zastave je treba odstraniti najkasneje v 48 urah 

po prenehanju razloga, zaradi katerega so bile izobešene.

IV. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE

14. člen
(1) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poško-

dovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
(2) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z 

javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Turnišče.
(3) Grba in zastave izven uprave občine ter njihovih se-

stavnih delov ni dovoljeno uporabljati kot blagovno znamko ali 
blagovni model.

(4) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati na način, ki 
bi uporabnike navajal na neresnično uradnost dokumentov ali 
dogodkov.

(5) Grba in zastave se ne sme uporabljati v politične, 
volilne in referendumske namene.

15. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in dru-

ge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki lahko 
zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba in zastave v okviru 
njihove dejavnosti:

– v njihovem zaščitnem znaku;
– na prireditvah in javnih dogodkih;
– na tiskovinah, spominkih;
– za drug tržni oziroma promocijski namen.

16. člen
(1) Za uporabo grba ali zastave Občine Turnišče v prime-

rih iz 15. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki 
ga izda občinska uprava.

(2) Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo grba ali 
zastave Občine Turnišče mora prosilec iz 15. člena tega odloka 
predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o 
uporabi znaka Občine Turnišče.

(3) V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi 
se skladno s tem odlokom dovoli uporaba grba ali zastave Ob-
čine Turnišče, omeji uporaba za določen namen in določi rok, 
v katerem je uporaba dovoljena.

(4) O pritožbi zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega 
člena odloča župan.

17. člen
Dovoljenje o uporabi grba in zastave Občine Turnišče 

preneha veljati:
– s potekom roka, za katerega je bilo izdano;
– s preklicem, če se grba ali zastave ne uporablja skladno 

s pogoji in načinom določenimi v dovoljenju oziroma če uporab-
nik s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.

18. člen
Občinska uprava sprejema vloge za izdajo dovoljenja za 

uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administra-
tivna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih 
dovoljenj.

V. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
(1) Z globo 500 EUR se za prekršek kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja grb ali zastavo brez 
dovoljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.

(2) Z globo 500 EUR se za prekršek kaznuje pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če simbolov ne uporablja, ne 
izobesi ali odstrani, pa bi jih na podlagi tega odloka moral.

(3) Z globo 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posamez-
nika, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka.

(4) Z globo 250 EUR se kaznuje posameznik, ki stori 
prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena.

20. člen
Nadzor nad določbami tega odloka in ukrepe iz tega od-

loka izvaja Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, 
Odranci, Turnišče in Velika Polana.

21. člen
V premeru nepravilne ali nedovoljene uporabe grba ali za-

stave na javnih krajih, lahko pristojni inšpekcijski organ občine 
odredi takojšnjo odstranitev. Ugovor zoper odločbo ne zadrži 
njene izvršitve.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 033-4/2020
Turnišče, dne 17. septembra 2020

Župan 
Občine Turnišče

Borut Horvat



Stran 5098 / Št. 124 / 18. 9. 2020 Uradni list Republike Slovenije

OBČINSKA UPRAVA OBČINE TURNIŠČE
PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

BARVNA SHEMA

Določena uporaba barv

Primarna barvna shema je 
izhodišče za pripravo grafičnih 
elementov.
Nobenega določenega grafičnega 
elementa se ne sme barvno 
predelovati ali uporabljati druge 
barve.

Poleg barvnih je možna tudi 
izpeljanka v sivih tonih, a le kadar 
to zahtevajo tehnične specifikacije.

Uporablja se lahko tudi barvna 
shema emblema Turnišče, a le 
za označbe, dodatke, ... nikakor 
pa se ne uporablja v logotipu 
občine Turnišče ali njegovih 
elementih.

Pantone 7510 C
C 20 R 199
M 48 G 137
Y 89 B 62 WEB
K 3 #C7893E

Pantone YELLOW C
C 3 R 255
M 9 G 221
Y 100 B 0 WEB
K 0 #FFDD00

Pantone 348 C
C 97 R 0
M 22 G 131
Y 100 B 62 WEB
K 9 #00833E

Pantone 117 C
C 18 R 190
M 38 G 150
Y 100 B 0 WEB
K 7 #CD9700

Pantone 151 C
C 0 R 255
M 60 G 131
Y 100 B 0 WEB
K 0 #FF8300

Pantone Black C
C 0 R 0
M 0 G 0
Y 0 B 0 WEB
K 100 #000000

Bela 10% 20% 30% 50% 80% Črna
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OBČINSKA UPRAVA OBČINE TURNIŠČE
PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

OBČINSKA ZASTAVA

Shema postavitve zastave  

(1) Zastava se uporavlja v
horizontalni ali vertikalni 
postavitvi.
(2) Barvna shema je točno
določena in se NE sme prilaga-
jati.
(3) Velikost zastave se propor-
cionalno veča ali manjša glede 
na obstoječe nosilce zastav oz. 
dejanske potrebe.
(4) Obliko sheme ni dovolje-
no spreminjati v nobenem
primeru.

1/2 a

1/2 b

1/2 b

1/2 aa

c

2/5 c 2/5 c 1/5 c

b

a

b
1/2 c

c

1/2 b

1/2 b

1/2 a 1/2 a

Horizontalna postavitev

Vertikalna postavitev
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OBČINSKA UPRAVA OBČINE TURNIŠČE
PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

OBČINSKA ZASTAVA

Predogled zastave  

Zastava v horizontalni 
postavitvi

Zastava v vertikalni postavitvi
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OBČINSKA UPRAVA OBČINE TURNIŠČE
PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

OBČINSKI GRB

Splošna uporaba

Občinski grb se uporablja za 
vizualne komunikacije v barvni, 
enobarvni ali sivinski verziji 
izključno po določeni barvni 
shemi.
BARVNIH ODTENKOV NI 
DOVOLJENO SPREMINJATI, ka-
kor tudi ne določenih pogojev 
pozicioniranja.

Velikost je tretjinska, kar pome-
ni, da 3 širine in 3 višine logotipa 
določajo enotno velikost.

Okrog grba MORA biti določen 
minimalni prostor kot je razvid-
no iz sheme v širini in višini 1/3 
celotne velikosti.

a

b b
3b

b

a3a

a
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OBČINSKA UPRAVA OBČINE TURNIŠČE
PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

OBČINSKI GRB

Predogled z označeno mejo 
razmaka okoli grba

Prikaz uporabe minimalnega 
razmaka okoli grba.

Splošna podlaga je bela barva.
Izjemoma se lahko podlaga 
spremeni, vendar moramo 
obvezno upoštevati rzamerje 
kontrasta in pravilno izbiro 
barvne sheme.
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2262. Odlok o občinskem prazniku Občine Turnišče

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi 
7. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je 
Občinski svet Občine Turnišče na 13. redni seji dne 17. 9. 
2020 sprejel

O D L O K
o občinskem prazniku Občine Turnišče

1. člen
V spomin na prvo omembo Turnišča (takrat naselja Čr-

nec) 16. novembra 1267 (listina kralja Bele IV.), praznuje Ob-
čina Turnišče svoj občinski praznik.

2. člen
Praznik Občine Turnišče je 16. november.

3. člen
Občina obeležuje svoj praznik s slavnostno prireditvijo, 

kjer se podeljujejo nagrade in priznanja občine.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 033-5/2020
Turnišče, dne 17. septembra 2020

Župan 
Občine Turnišče

Borut Horvat
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VSEBINA

VLADA
2255. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje 

mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v 
pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača 5091

2256. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sek-
torju zaradi pandemije COVID-19 5093

2257. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 5093

2258. Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Re-
publiki Sloveniji 5094

2259. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi deležev pre-
vzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih 
javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za 
obdobje do 30. junija 2021 5094

OBČINE
TURNIŠČE

2260. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za 
leto 2020 5095

2261. Odlok o grbu in zastavi Občine Turnišče 5096
2262. Odlok o občinskem prazniku Občine Turnišče 5103
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