
Št. 39  Ljubljana, ponedeljek 30. 3. 2020  ISSN 1318-0576 Leto XXX

VLADA
697. Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o podaljšanju veljavnosti overitev meril

1. člen
Ta odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 začasno podaljšuje veljavnost overitev meril, ki iz-
polnjujejo tehnične in meroslovne zahteve ter so zaščitena in 
označena skladno z določbami zakona, ki ureja meroslovje, 
ter na njegovi podlagi sprejetimi predpisi in ki jim veljavnost 
overitve poteče od uveljavitve tega odloka do 30. aprila 2020.

2. člen
Overitvam meril iz prejšnjega člena, ki jim veljavnost 

poteče od dneva uveljavitve tega odloka do 30. aprila 2020, se 
veljavnost podaljša do 30. junija 2020.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00726-7/2020
Ljubljana, dne 27. marca 2020
EVA 2020-2130-0011

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

698. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih 
derivatov

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona 
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, 

za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, 
št. 80/00 in 17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

1. člen
(1) Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen določe-

nih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podje-
tja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov 
(v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se 
morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

(2) Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sesta-
vine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih 
se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v tej 
uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, 
ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih 
površinah avtocest in hitrih cest. Za avtoceste in hitre ceste se 
štejejo ceste, kot jih določa Uredba o kategorizaciji državnih 
cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 
52/16, 64/16, 41/17, 63/17 in 78/19).

2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejeta 

95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem bese-
dilu: NMB-95) in dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel).

(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvo-
da, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena 
tekočega obdobja.

3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja 

brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena naftnega 
derivata) za posamezni naftni derivat se določi z izračunom po 
naslednji formuli:

pri čemer je:
Pt: modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
Pt (Min): modelska cena mineralnega naftnega derivata v 

eurih/liter;
Δt (Bio): dodatek za biokomponento, ki se primešava 

mineralnim gorivom, v eurih/liter;
M: marža distributerjev v eurih/liter, navedena v 

12. členu te uredbe;
r: članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne 

rezerve v eurih/liter, ki jo na podlagi 21.b člena 
Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, 
št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) 
z uredbo določi Vlada Republike Slovenije.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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4. člen
Modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter 

iz izračuna v prejšnjem členu se določi z naslednjo formulo:

pri čemer je:
Pt (Min): modelska cena mineralnega naftnega derivata 

v eurih/liter;
ρ: gostota naftnega derivata (za motorne bencine 

znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l);
i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14-dnevno povprečje oziroma n = 10 

podatkov, ker za soboto in nedeljo ni objave 
borznih kotacij;

e: 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke 
Slovenije);

CIF Med H: Platts kotacija derivata (najvišja dnevna 
vrednost v USD/tono po viru: Platts European 
Marketscan v rubriki »Mediterranean Cargoes 
CIF Med High (Genova/Lavera)«), pri čemer je:
– Prem Unl 10 ppm = NMB-95,
– ULSD 10 ppm = dizel.

5. člen
Dodatek za biokomponento v eurih/liter iz izračuna v 

3. členu te uredbe se izračuna, kot sledi:
a) za NMB-95 po naslednji formuli:

pri čemer je:
Δt (Bio-bencin): dodatek za biokomponento v mineralnem 

bencinu NMB-95 v eurih/liter;
i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14-dnevno povprečje oziroma n = 

10 podatkov, ker za soboto in nedeljo ni 
objave borznih kotacij;

FOBRottT2EthH: Platts kotacija bioetanola (najvišja 
dnevna vrednost v eurih/m3 po viru: 
Platts Bio-fuelscan v rubriki »Northwest 
Europe Ethanol Price Assessments« pod 
vrstico »Ethanol FOB T2 Rotterdam H«);

Pt (Min.bencin): modelska cena mineralnega naftnega 
derivata NMB-95 v eurih/liter, izračunana 
po formuli za mineralne naftne derivate iz 
prejšnjega člena;

TQ (Bio-b): priznani strošek transporta z železniško 
cisterno za bioetanol prostornine 60 m3 
na relaciji Ljubljana–Rotterdam–Ljubljana 
v eurih/liter po tarifniku Slovenskih 
železnic, ki znaša 0,056 eura/liter;

D Bio-b: delež vsebnosti bioetanola v mineralnem 
bencinu NMB-95, izražen v volumskem 
odstotku, ki znaša 5 %;

b) za dizel po naslednji formuli:
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pri čemer je:
Δt (Bio-dizel): dodatek za biodizel v mineralnem dizlu v 

eurih/liter;
i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14-dnevno povprečje oziroma n = 10, 

ker za soboto in nedeljo ni objave borznih 
kotacij;

RME FOB ARA H: Platts kotacija biodizla (najvišja dnevna 
vrednost v USD/mt po viru: Platts-
Biofuelscan v rubriki »Biodiesel Price 
Assessments–Northwest Europe (USD/
mt)« pod vrstico »RME (RED) FOB ARA 
High«);

ρ: gostota za biodizel, ki znaša 0,883 kg/liter;
Pt (Min.dizel): modelska cena mineralnega dizla v eurih/

liter, izračunana po formuli za mineralne 
naftne derivate iz 4. člena te uredbe;

TQ (Bio-d): priznani strošek transporta z železniško 
cisterno za biodizel prostornine 60 m3 na 
relaciji Ljubljana–Rotterdam–Ljubljana v 
eurih/liter po tarifniku Slovenskih železnic, 
ki znaša 0,063 eura/liter;

D Bio-d: delež vsebnosti biodizla v mineralnem 
dizlu, izražen v volumskem odstotku, ki 
znaša 7 %.

6. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev, izražena v 

eurih/liter in popravljena po postopku zaokroževanja drobno-
prodajne cene.

7. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski 

ceni naftnega derivata iz 3. člena te uredbe v skladu z veljavni-
mi predpisi dodajo vse davčne obremenitve, izražene v eurih/
liter. Drobnoprodajna cena se zaokroži na tri decimalna mesta. 
S ponovnim preračunom se po odbitku vseh davčnih obremeni-
tev določi najvišja popravljena prodajna cena brez dajatev P*t, 
ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t + 1.

(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene iz 
prejšnjega odstavka se popravljena prodajna cena tekočega 
14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja prodajna cena 
brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).

8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 4. člena te uredbe je 

naslednji:
a) osnova za izračun najvišje modelske cene mineralnega 

naftnega derivata v eurih/liter, ki se lahko uveljavi na trgu, so 
Platts European Marketscan kotacije CIF Med H (Mediter-
ranean Cargoes CIF Med High Genova/Lavera), izražene v 
ameriških dolarjih/tono;

b) modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/
tono se izračuna tako, da se vsakodnevna Platts kotacija po-
množi s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota 
pa se deli s številom dni, za katere so podatki na voljo;

c) če za neki dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot 
relevanten podatek upošteva zadnji razpoložljivi devizni tečaj;

d) dejansko se modelska cena mineralnega naftnega 
derivata izračuna na podlagi podatkov za deset dni, in sicer 
od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi 
državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka 
na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje 
izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive 
podatke se štejejo podatki o Platts kotacijah CIF MedH in 
podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje do pone-
deljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za 
izračun modelske cene mineralnega naftnega derivata štejejo 
kot dokončni podatki;

e) izračunana modelska cena mineralnega naftnega de-
rivata, izražena v eurih/tono, se prek gostote (ρ) derivata in 
faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter.

9. člen
(1) Postopek delovanja mehanizma za izračun dodatka 

biokomponente v mineralnem bencinu NMB-95 je naslednji:
a) osnova za izračun modelske cene bioetanola so dnev-

ne kotacije bioetanola, objavljene v Platts Bio-fuelscan v rubriki 
»Northwest Europe Ethanol Price Assessments« in za »Etha-
nol T2 FOB Rotterdam High«, izražene v eurih/m3;

b) modelska cena za bioetanol se izračuna tako, da se 
dnevni podatek za bioetanol deli s 1000, skupna vsota dnev-
nih podatkov pa se deli s številom dni, za katere so podatki 
na voljo;

c) od tako dobljene modelske cene za bioetanol v eurih/
liter se odšteje po formuli iz 4. člena te uredbe izračunana 
modelska cena za mineralni bencin NMB-95 v eurih/liter in 
prišteje strošek transporta TQ (Bio-b) v eurih/liter za železniški 
transport bioetanola;

d) seštevek iz prejšnje točke se pomnoži s 5 %, s čimer se 
dobi dodatek za biokomponento za mineralni bencin NMB-95 
v eurih/liter;

e) dejansko se dodatek za biokomponento za mineralni 
bencin NMB-95 izračuna na podlagi podatkov za deset dni, 
in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je 
zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega 
vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno pov-
prečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpolo-
žljive podatke se štejejo podatki o Platts Bio-fuelscan kotacijah 
za »Ethanol T2 FOB Rotterdam High«, ki so objavljeni najpo-
zneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni 
podatki se za izračun dodatka za biokomponento za mineralni 
bencin NMB-95 štejejo kot dokončni podatki.

(2) Postopek delovanja mehanizma za izračun dodatka 
biodizla v mineralnem dizlu je naslednji:

a) osnova za izračun modelske cene biodizla so dnev-
ne kotacije biodizla, objavljene v Platts Bio-fuelscan v rubriki 
»Northwest Europe Bio-diesel Price Assessments« in za »RME 
(RED) FOB ARA High«, izražene v ameriških dolarjih/tono;

b) modelska cena za biodizel v eurih/tono se izračuna 
tako, da se vsakodnevna Platts Bio- fuelscan kotacija pomnoži 
s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se 
deli s številom dni, za katere so podatki na voljo;

c) če za neki dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot 
relevanten podatek upošteva zadnji razpoložljivi devizni tečaj;

d) izračunana modelska cena za biodizel, izražena v 
eurih/tono, se prek gostote (ρ) biodizla in faktorja 1/1000 pre-
računa v eure/liter;

e) tako izračunani modelski ceni za biodizel v eurih/liter 
se odšteje po formuli iz 4. člena te uredbe izračunana model-
ska cena za mineralni dizel v eurih/liter in se prišteje strošek 
transporta TQ(Bio-b) v eurih/liter za železniški transport biodizla;

f) seštevek iz prejšnje točke se pomnoži s 7 %, s čimer se 
dobi dodatek za biokomponento za dizel v eurih/liter;

g) dejansko se dodatek za biokomponento za dizel izra-
čuna na podlagi podatkov za deset dni, in sicer od ponedeljka 
v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih pra-
znikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na voljo 
manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna 
na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se 
štejejo podatki o Platts Bio-fuelscan kotacijah za »RME (RED) 
FOB ARA High« in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni 
najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. 
Navedeni podatki se za izračun dodatka za biokomponento za 
mineralni dizel štejejo kot dokončni podatki.

10. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in 

velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa v ponedeljek 
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v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestijo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji 
dela prost dan, distributerji prvi naslednji delovni dan po dela 
prostem dnevu o višini oblikovanih cen obvestijo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, v tem primeru se cena lahko 
na trgu uveljavi drugi naslednji delovni dan po dela prostem 
dnevu.

11. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih 

mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških 
dolarjih/tono: 

dve decimalni mesti (vhodni 
podatek);

– tečaj Banke Slovenije: štiri decimalna mesta 
(vhodni podatek);

– Platts kotacije v eurih/liter: pet decimalnih mest;
– modelska cena/dodatek: pet decimalnih mest;
– prodajna cena brez dajatev: pet decimalnih mest;
– transportni strošek: pet decimalnih mest;
– drobnoprodajna cena: tri decimalna mesta.

12. člen
Najvišja višina marže za motorni bencin NMB-95 znaša 

0,08701 eura/liter, za dizel pa 0,08158 eura/liter.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
Od 1. aprila 2020 do 6. aprila 2020 je najvišja prodajna 

cena enaka najvišji prodajni ceni na dan 24. marca 2020.

14. člen
Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene te-

kočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje 
od 23. marca do 3. aprila 2020.

15. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2020 in velja do 30. sep-

tembra 2020.

Št. 00726-6/2020
Ljubljana, dne 27. marca 2020
EVA 2020-2130-0005

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

VRHOVNO SODIŠČE
699. Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka 

pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona 
o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 94/07 s spremembami) in 4. člena Zakona o začasnih 
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnoprav-
nimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 
sars-cov-2 (Covid-19) (Uradni list RS, št. 36/20, v nadalje-
vanju ZZUSUDJZ) predsednik Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije izdajam

O D R E D B O
o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev  

iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih 
in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ

1. Odločanje sodišč v nujnih zadevah
Zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nale-

zljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, ki lahko 
v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje 
sodne oblasti in zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koro-
navirus, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delo-
vanja sodstva vsa sodišča od 31. 3. 2020 opravljajo naroke in 
odločajo samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona 
o sodiščih, od teh pa se kot nujne ne štejejo:

1. v zadevah zavarovanja, dejanja, ki zahtevajo osebne 
stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih 
in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za 
življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti,

2. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
3. popis zapustnikovega premoženja,
4. zadeve prisilne poravnave in stečaja,
5. zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto 

vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo po 
Zakonu o prekrških,

6. zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po 
Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora,

7. upravni spori po Zakonu o informacijskem poobla-
ščencu,

8. upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju,

9. upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
10. upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slove-

nije s Slovenci zunaj njenih meja.
2. Naroki in seje
Vsi naroki, seje in zaslišanja v nujnih zadevah se, če so 

izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, izvedejo prek videokon-
ference.

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo med nujne 
zadeve, se prekličejo.

3. Dostop do sodišča
Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov 

stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:
1. ne smejo vstopati v sodne stavbe,
2. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v 

postopkih, kjer je to omogočeno,
3. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elek-

tronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.
V nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov se 

morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki že-
lijo podatke v zvezi s postopkom, predhodno najaviti preko 
objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času 
uradnih ur.

Za vse primere, ki niso zajeti v primerih iz prvega in dru-
gega odstavka te točke, sodišča določijo eno vstopno točko 
v sodno stavbo, na kateri se izvedejo vsi potrebni preventivni 
ukrepi za preprečitev virusne okužbe.

4. Javnost glavne obravnave
Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varova-

nja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč ter 
zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik ali 
predsednik senata v nujnih zadevah začasno izključi javnost 
celotne glavne obravnave ali njenega dela in določi druge 
primerne varovalne ukrepe.

5. Veljavnost odredbe in drugih ukrepov
Ta odredba in drugi ukrepi, določeni na podlagi Odredbe o 

posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 
83.a člena Zakona o sodiščih z dne 13. 3. 2020 (Uradni list RS, 
št. 21/20), ki ne glede na 6. točko te odredbe veljajo še naprej, 
veljajo do javno objavljenega preklica predsednika Vrhovnega 
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sodišča Republike Slovenije, ko prenehajo razlogi zanje, ven-
dar najdlje do 1. julija 2020.

6. Prenehanje veljavnosti prejšnje odredbe
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 

posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 
83.a člena Zakona o sodiščih z dne 13. 3. 2020, objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 21/20.

Št. Su 315/2020
Ljubljana, dne 30. marca 2020

Predsednik Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije

mag. Damijan Florjančič

SODNI SVET
700. Sklep o delu Sodnega sveta RS v času trajanja 

Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 5. člena 
Zakona o Sodnem svetu na 38. seji 19. marca 2020 sprejel

S K L E P

1. V času trajanja Odredbe o razglasitvi epidemije nale-
zljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike 
Slovenije, št. 0070-29/2020 z dne 12. marca 2020, si bo Sodni 
svet še naprej prizadeval iskati možnosti, da se delo organa 
nadaljuje v čim večji meri ob upoštevanju ukrepov Vlade RS za 
preprečitev širjenja bolezni in ob spoštovanju zahtev varovanja 
zdravja tako zaposlenih javnih uslužbencev in dodeljenih sodni-
kov v strokovni službi ter vseh članov delovnih teles Sodnega 
sveta kot oseb, katerih udeležba je na sejah organa potrebna 
pri obravnavi posameznih zadev iz pristojnosti organa.

2. V času trajanja epidemije Sodni svet odloča o zadevah 
iz svoje pristojnosti na videokonferenčnih sejah, če je zagoto-
vljen zvočni in slikovni prenos iz krajev, na katerih se nahajajo 
člani Sodnega sveta.

S soglasjem vabljenih oseb se lahko videokonferenčno iz-
vedejo tudi razgovori z vabljenimi osebami na način, da se le-te 
v času seje Sodnega sveta nahajajo na mestu, iz katerega je 
zagotovljen zvočni in slikovni prenos na skupno platformo, prek 
katere se izvaja posamezna seja. Na zahtevo predsednika ali 
člana Sodnega sveta vabljena oseba pred izvedbo razgovora 
svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
701. Sklep o pravici prevzema mandata poslanca 

Državnega zbora Republike Slovenije

S K L E P

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja komu 
pripada mandat poslanca državnega zbora za preostanek man-
datne dobe zaradi prenehanja mandata poslanca

s k l e n i l a :

Zaradi prenehanja mandata poslanca dr. Mira (Miroslava) 
Cerarja, postane za preostanek mandatne dobe poslanec Jani 
(Janko) Möderndorfer, roj. 3. 10. 1965, stanujoč Suhadolčano-
va ulica 85, Ljubljana.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Državna volilna komisija je dne 13. 3. 2020 prejela ob-

vestilo Državnega zbora RS, da je na podlagi 9. člena Zakona 
o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ZPos-UPB2, 109/08, 
39/11 in 48/12) poslancu dr. Miru Cerarju prenehal mandat.

B.
2. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o voli-

tvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 
54/07 – odločba US in 23/17) postane poslanec za preostanek 
mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil iz-
voljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 3. 6. 2018, bi 
bil, če ne bi bil izvoljen poslanec dr. Miro (Miroslav) Cerar, v 
3. volilni enoti (Ljubljana Center), iz iste liste kandidatov: »SMC 
– STRANKA MODERNEGA CENTRA«, izvoljen Jani (Janko) 
Möderndorfer, roj. 3. 10. 1965, stanujoč Suhadolčanova ulica 
85, Ljubljana, ki je v volilnem okraju Ljubljana Šiška 2 prejel 
1.416 oziroma 13,66 % glasov.

4. DVK je Janija (Janka) Möderndorferja pisno obvestila, 
da ima pravico prevzeti mandat poslanca za preostanek man-
datne dobe. Jani (Janko) Möderndorfer je v skladu s tretjim od-
stavkom 17. člena ZVDZ pisno obvestil DVK, da je pripravljen 
postati poslanec za preostanek mandatne dobe državnega 
zbora.

C.
Državna volilna komisija je sprejela sklep na podlagi 17. in 

37. člena Zakona o volitvah v državni zbor v zvezi z 9. členom 
Zakona o poslancih v sestavi: predsednik Peter Golob in člani 
dr. Franc Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, 
Ksenija Vencelj in Drago Zadergal. Sklep je sprejela soglasno.

Št. 041-23/2020-3
Ljubljana, dne 16. marca 2020

Peter Golob
predsednik

702. Sklep o pravici prevzema mandata poslanca 
Državnega zbora Republike Slovenije

S K L E P

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja komu 
pripada mandat poslanca državnega zbora za preostanek man-
datne dobe zaradi prenehanja mandata poslanca

s k l e n i l a :

Zaradi prenehanja mandata poslanca Petra Jožefa Če-
snika, postane za preostanek mandatne dobe poslanka Maša 
Kociper, roj. 17. 7. 1972, stanujoča Ob pristanu 8, Ljubljana.
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O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Državna volilna komisija je dne 13. 3. 2020 prejela ob-

vestilo Državnega zbora RS, da je na podlagi 9. člena Zakona 
o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ZPos-UPB2, 109/08, 
39/11 in 48/12) poslancu Petru Jožefu Česniku prenehal man-
dat.

B.
2. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o voli-

tvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 
54/07 – odločba US in 23/17) postane poslanec za preostanek 
mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil iz-
voljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 3. 6. 2018, bi bila, 
če ne bi bil izvoljen poslanec Peter Jožef Česnik, v 3. volilni 
enoti (Ljubljana Center), iz iste liste kandidatov: »STRAN-
KA ALENKE BRATUŠEK«, izvoljena Maša Kociper, roj. 17. 7. 
1972, stanujoča Ob pristanu 8, Ljubljana, ki je v volilnem okraju 
Ljubljana Šiška 2 prejela 1.564 oziroma 7,14 % glasov.

4. DVK je Mašo Kociper pisno obvestila, da ima pravi-
co prevzeti mandat poslanca za preostanek mandatne dobe. 
Maša Kociper je v skladu s tretjim odstavkom 17. člena ZVDZ 
pisno obvestila DVK, da je pripravljena postati poslanka za 
preostanek mandatne dobe državnega zbora.

C.
Državna volilna komisija je sprejela sklep na podlagi 17. in 

37. člena Zakona o volitvah v državni zbor v zvezi z 9. členom 
Zakona o poslancih v sestavi: predsednik Peter Golob in člani 
dr. Franc Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, 
Ksenija Vencelj in Drago Zadergal. Sklep je sprejela soglasno.

Št. 041-24/2020-3
Ljubljana, dne 16. marca 2020

Peter Golob
predsednik
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OBČINE
ROGAŠKA SLATINA

703. Odredba o dopolnitvi Odredbe o izvajanju 
priporočil Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 30. in 32. člena 
Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in 
Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila 
potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni 
v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-
-CoV-2) z dne 17. 3. 2020

O D R E D B A
o dopolnitvi Odredbe o izvajanju priporočil 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje  
v Občini Rogaška Slatina

1. člen
S to odredbo se dopolnjuje Odredba o izvajanju priporočil 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogaška Sla-
tina (Uradni list RS, št. 31/20).

2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen z naslednjim besedilom:
»Nakupe v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravljajo iz-

ključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice …).
Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.

3. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 846-0004/2020-03
Rogaška Slatina, dne 29. marca 2020

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič
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