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na podlagi te uredbe, najpozneje do 31. januarja naslednjega 
leta poslati agenciji podatke, potrebne za določitev višine pla-
čila za koncesijo za prvo leto izvajanja dejavnosti, in izračun 
višine akontacije v drugem letu izvajanja dejavnosti.

23. člen
Javni razpis iz 17. člena te uredbe se objavi najpozneje 

tri mesece po uveljavitvi te uredbe.

24. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-62/2011
Ljubljana, dne 15. decembra 2011
EVA 2011-2511-0106

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.

Minister

4519. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih  
se v letu 2013 izdajo priložnostni kovanci

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o priložno-
stnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Vlada Repu-
blike Slovenije

U R E D B O

o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2013 
izdajo priložnostni kovanci

1. člen
(1) Ta uredba določa dogodka, ob katerih se v letu 2013 

izdajo priložnostni kovanci.
(2) V letu 2013 sta dogodka iz prejšnjega odstavka:
– 800. obletnica obiskovanja Postojnske jame, ob kateri 

se izda spominski kovanec za 2 eura, in
– 300. obletnica velikega tolminskega punta, ob kateri se 

izda zbirateljski kovanec.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40401-5/2011
Ljubljana, dne 15. decembra 2011
EVA 2011-1611-0175

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.

Minister

4520. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju javnih 
naročil Agencije za javno naročanje

Na podlagi šestega odstavka 3. člena Zakona o javni 
agenciji za javno naročanje (Uradni list RS, št. 59/10) in 21. čle-
na Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o dopolnitvi Uredbe o izvajanju javnih naročil 
Agencije za javno naročanje

1. člen
V Uredbi o izvajanju javnih naročil Agencije za javno 

naročanje (Uradni list RS, št. 3/11) se za 29. členom doda nov 
29.a člen, ki se glasi:

»29.a člen
(1) Agencija lahko velika naročila za leto 2012 zavrne, če 

jih ni mogoče izvesti v predvidenem roku.
(2) Agencija mora o zavrnitvi izvedbe velikih naročil, za 

katere je prejela seznam oziroma predlog za izvedbo do uvelja-
vitve te uredbe, obvestiti zavezanca do konca meseca decembra 
2011, za ostale pa v petnajstih dneh po prejemu predloga.

(3) Zavezanec mora po prejemu zavrnitve predlagati vla-
di, da določi drugega izvajalca na podlagi petega odstavka 
3. člena Zakona o javni agenciji za javno naročanje (Uradni list 
RS, št. 59/10).«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-15/2011
Ljubljana, dne 15. decembra 2011
EVA 2011-3111-0036

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.

Minister

4521. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih 
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih 
zemljišč za leto 2012

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list 
RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o določitvi cene za osnove vodnih povračil  
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč  

za leto 2012

I.

Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin 
in vodnih zemljišč za leto 2012 so:

– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0555 eura na 
m3 odvzete vode;

– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke name-
ne, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč: 0,08 eura na m3 

odvzete vode;
– za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 eura 

na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0013 

eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska 

zemljišča: 0,0799 eura na m3 odvzete vode;
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in 

jedrskih elektrarnah: 0,00642 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za 

javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških 
namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, 
potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 
0,0878 eura na m3 odvzete vode;


