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DRŽAVNI ZBOR
826.

Odlok o razpisu nadomestnih volitev
v državni svet

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o državnem
svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) izdajam

ODLOK
o razpisu nadomestnih volitev v državni svet

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Sultanatu Oman
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Sultanatu Oman s sedežem v Kairu postavim Matejo
Prevolšek.
Št. 501-03-6/2020-2
Ljubljana, dne 17. aprila 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

I

Razpisujem nadomestne volitve člana državnega sveta
– predstavnika lokalnih interesov v 3. volilni enoti za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet.
II
Nadomestne volitve bodo v četrtek, 18. 6. 2020.
III
Za dan razpisa nadomestnih volitev po tem odloku, s
katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sreda,
29. 4. 2020.
IV
Za izvršitev tega odloka skrbi državna volilna komisija.
Št. 004-02/20-1/3
Ljubljana, dne 20. aprila 2020
Igor Zorčič
predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE
827.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Sultanatu Oman

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 ZKZaš) izdajam

Leto XXX

828.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Srbiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Srbiji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Srbiji postavim Damjana Berganta.
Št. 501-03-7/2020-2
Ljubljana, dne 17. aprila 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

829.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena

Stran

2178 /

Št.

56 / 22. 4. 2020

Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zasluge za uveljavitev nogometa v Sloveniji kot množičnega in vrhunskega športa prejme ob 100-letnici delovanja
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
ZLATI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-5/20-3
Ljubljana, dne 21. aprila 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
830.

Pravilnik o organizacijah proizvajalcev
v sektorju prašičjega mesa

Na podlagi osmega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o organizacijah proizvajalcev v sektorju
prašičjega mesa
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje in postopke za
priznanje organizacij proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa
(v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev) za izvajanje Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES)
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/934 z
dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na
katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških
postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem
proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave
spisov OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1308/2013/EU).
2. člen
(sektor, za katerega se prizna organizacija proizvajalcev)
Organizacija proizvajalcev po tem pravilniku se prizna za
sektor prašičjega mesa iz točke (q) drugega odstavka 1. člena
Uredbe 1308/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: sektor prašičjega mesa).
3. člen
(podrobnejši pogoji za priznanje)
Organizacija proizvajalcev poleg pogojev iz 107. člena
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –

Uradni list Republike Slovenije
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu) za priznanje izpolnjuje tudi naslednje
podrobnejše pogoje:
– proizvajalci iz prve alineje in pravne osebe iz druge
alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu v
sektorju prašičjega mesa ustanovijo organizacijo proizvajalcev
na lastno pobudo z namenom opravljanja vsaj ene dejavnosti
iz točke (b) prvega odstavka 152. člena in doseganja vsaj
enega od ciljev iz točke (c) prvega odstavka 152. člena Uredbe
1308/2013/EU,
– proizvajalci so vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali
in evidenco rejnih živali v skladu s predpisom, ki ureja evidenco
imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali,
– organizacija proizvajalcev izpolnjuje pogoje iz tega
pravilnika in prvega odstavka 152. člena, prvega in drugega
odstavka 153. člena ter prvega odstavka 154. člena Uredbe
1308/2013/EU,
– organizacija proizvajalcev v skladu s točko (b) prvega
odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU združuje najmanj
deset proizvajalcev,
– vsota staležev prašičev proizvajalcev iz prve alineje
drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu oziroma
proizvajalcev, ki so združeni pri članu organizacije proizvajalcev
iz druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu, je na dan 1. februar koledarskega leta pred vložitvijo vloge
za priznanje organizacije proizvajalcev najmanj 5000 prašičev,
kar je razvidno iz evidence imetnikov rejnih živali in evidence
rejnih živali v skladu s predpisom, ki ureja evidenco imetnikov
rejnih živali in evidenco rejnih živali,
– organizacija proizvajalcev letno proda najmanj
5000 prašičev članov organizacije proizvajalcev pravnim ali
fizičnim osebam, ki niso člani organizacije proizvajalcev, kar se
prvič preveri za koledarsko leto, ki sledi letu, v katerem je bila
izdana odločba o priznanju.
4. člen
(vloga)
(1) Vloga za priznanje organizacije proizvajalcev se vloži
pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in mora vsebovati podatke o firmi,
sedežu ali naslovu, davčni številki, matični številki poslovnega
subjekta, pravnoorganizacijski obliki in stikih (telefonsko številko in elektronski naslov) vlagatelja.
(2) Vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev iz prejšnjega odstavka je treba priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o številu članov organizacije proizvajalcev s
poimenskim seznamom članov organizacije proizvajalcev, ki
mora vsebovati osebno ime nosilca kmetijskega gospodarstva
ali naziv proizvajalca, davčno ali matično številko poslovnega
subjekta, naslov in KMG-MID kmetijskega gospodarstva,
– podpisane izjave proizvajalcev iz prve alineje drugega
odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu in proizvajalcev, ki so
združeni pri članu organizacije proizvajalcev iz druge alineje
drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu, da soglašajo z vključitvijo v organizacijo proizvajalcev,
– navedbo vlagatelja, da opravlja vsaj eno dejavnost iz
točke (b) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU
in dosega vsaj enega od ciljev iz točke (c) prvega odstavka
152. člena Uredbe 1308/2013/EU ter da izpolnjuje pogoj iz
točke (c) prvega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU, in
– statut organizacije proizvajalcev v skladu s 153. členom
Uredbe 1308/2013/EU.
5. člen
(del pravne osebe)
Za izvajanje prvega odstavka 154. člena Uredbe
1308/2013/EU se šteje, da je organizacija proizvajalcev v skladu s prvim odstavkom 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,

Uradni list Republike Slovenije
27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu)
jasno organizacijsko opredeljen del pravne osebe, če:
– se v aktu o ustanovitvi pravne osebe ali v zadružnih
pravilih razmejijo pristojnosti pri odločanju med pravno osebo
in organizacijo proizvajalcev,
– se zagotovi ustrezno ločeno računovodstvo za del pravne osebe, ki je priznan kot organizacija proizvajalcev, in
– izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 154. člena Uredbe
1308/2013/EU.
6. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje
organizacije proizvajalcev)
(1) Ministrstvo izvaja upravni pregled izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev najmanj enkrat
letno na podlagi poročanja v evidenco organizacij proizvajalcev,
združenj organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev za skupno trženje in skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti iz 152. člena Zakona o kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu:
evidenca) in podatkov, ki se na podlagi 152. člena Zakona o
kmetijstvu vodijo v evidenci ali se v evidenco prevzemajo.
(2) Inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, za izvajanje točk
(b) in (c) četrtega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU
v okviru svojih pooblastil enkrat letno opravlja nadzor na kraju
samem glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije
proizvajalcev in verodostojnost poročanih podatkov.
KONČNI DOLOČBI
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa
(Uradni list RS, št. 60/16).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-45/2019
Ljubljana, dne 20. aprila 2020
EVA 2019-2330-0036
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

831.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Radeče
(2019–2028)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in
77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
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z dne 19. 2. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019 do
31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Radeče, ki meri 6 780,4 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah
Laško, Litija in Radeče oziroma v katastrskih občinah Širje,
Obrežje, Dole pri Litiji, Radeče, Svibno, Njivice, Hotemež,
Vrhovo in Zavrate.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Radeče je 1. januarja 2019
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 79,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 19,8 % državnih gozdov ter 0,3 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 4 533,82 ha, od katere je 3 716,26 ha večnamenskih, 1 ha gozda s posebnim namenom, v katerem ukrepi
niso dovoljeni, in 816,56 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 295,1 m3/ha, od tega 49,0 m3/ha iglavcev
in 246,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,02 m3/ha, od tega 1,13 m3/ha
iglavcev in 6,89 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Radeče (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Radeče določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 557,28 ha,
– ekološke funkcije na površini 819,72 ha ter
– socialne funkcije na površini 90,69 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Radeče (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Radeče za
obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 390 870 m3, od tega
70 069 m3 iglavcev in 320 801 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 629,08 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini
22,59 ha;
4. zaščita s premazom na 2 ha;
5. zaščita s 4 500 tulci ali količki ter
6. zaščita s 7 150 m zaščitne ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Radeče (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028)

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Radeče je
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028
treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radeče
(2019–2028).

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028) št. 08-8/19

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028) je na vpogled na sedežu
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Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta
bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Sevnica, Trg svobode 9, 8290
Sevnica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-362/2018
Ljubljana, dne 20. aprila 2020
EVA 2019-2330-0016
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBČINE
TIŠINA
832.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2020

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 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 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 financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in
21/18 – popr.), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 10. redni seji dne
16. 4. 2020 sprejel

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITEV

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

862.130

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

178.834

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.000

712

DENARNE KAZNI

2.912

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

533.016

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

145.368

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

118.829

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN MATERIALNEGA
PREMOŽENJA

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)

921.753

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

840.427

741

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IN SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

81.326

19.718
0

60.000
0

58.829

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

4.002.824

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.458.686

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKIH
ZAPOSLENIH

1. SPLOŠNA DOLOČBA

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 17/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

SKUPINA

410

SUBVENCIJE

187.500

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

813.330

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

169.119

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

397.440

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

925.249

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

925.249

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2020

OPIS

PRORAČUN
2020 v €

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

4.392.617

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.352.035

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.489.905

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.328.117

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

142.070

406.929
67.991
961.898
4.868
17.000
1.567.389

51.500

Uradni list Republike Slovenije
431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)

Št.

48.500
3.000

389.793

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
75

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

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

44

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

0

440

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

43.134

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

43.134

55

VIII. ODPLAČILO DOLGA

550

ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

802.927
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ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti«.
2. člen
Besedilo 19. člena Odloka o proračunu Občine Tišina za
leto 2020 se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Tišina se v letu 2020 v skladu z merili iz prvega
odstavka 23. člena ZFO-1 lahko zadolži do višine 43.134 EUR
odobrenih povratnih sredstev iz naslova državnega proračuna«.
3. člen
Besedilo tretjega odstavka 14. člena Odloka o proračunu
Občine Tišina za leto 2020 se spremeni, tako, da se glasi:
»Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih
financah o uporabi sredstev proračunske rezerve do njene
skupne višine 29.184,17 EUR odloča župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.«
4. člen
Besedilu 18. člena Odloka o proračunu Občine Tišina za
leto 2020 se doda besedilo 18.a člena, ki se glasi:
»1. Vsi uporabniki storitev gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo in gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode (prejemniki računov) so
za mesec marec, april in maj 2020 oproščeni plačila računa v
delu, in sicer:
– omrežnine za vodovod in
– omrežnine za kanalizacijo.
2. Vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Tišina za leto 2020,
se obveznost zmanjša za tri mesečne obroke (marec, april in
maj).«

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI+X.) = (I.+VI.+VII.) –
(II.+V.+VIII.)

–370.000

(uveljavitev odloka)

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–759.793

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

XI. NETO FINANCIRANJA
(VI.+X-IX.)

–389.793

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

5. člen

370.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-

Št. 007-0010/2020-1
Tišina, dne 20. aprila 2020
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat
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VLADA
833.

Odlok o omejitvi izdaje zdravil za uporabo
v humani medicini pri izvajalcih lekarniške
dejavnosti ter povečanju izdelave
dezinfekcijskih sredstev za površine in roke

Na podlagi 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

ODLOK
o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani
medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti
ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev
za površine in roke
1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno določa posebni pogoj glede izdaje
zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške
dejavnosti, razen v bolnišničnih lekarnah, (v nadaljnjem besedilu: izvajalec lekarniške dejavnosti) ter povečanje izdelave
dezinfekcijskih sredstev za površine in roke.
2. člen
Izvajalec lekarniške dejavnosti lahko izda zdravilo za uporabo v humani medicini brez recepta v količini enega pakiranja
na osebo.
3. člen
Izvajalci lekarniške dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za
izdelavo galenskih zdravil iz 83. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19), povečajo
izdelavo dezinfekcijskih sredstev za površine in roke.
4. 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 uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi, ter o tem obvesti
državni zbor in javnost.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o
omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih
sredstev za površine in roke (Uradni list RS, št. 22/20).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-18/2020
Ljubljana, dne 22. aprila 2020
EVA 2020-2711-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

834.

Sklep o izmenjavi osebnih podatkov
o odrejenih posebnih ukrepih osamitve,
karantene in obveznega zdravljenja zaradi
bolezni COVID-19 med Nacionalnim inštitutom
za javno zdravje in Policijo

Na podlagi četrtega odstavka 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev

Uradni list Republike Slovenije
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS,
št. 49/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih
posebnih ukrepih osamitve, karantene
in obveznega zdravljenja zaradi bolezni
COVID-19 med Nacionalnim inštitutom
za javno zdravje in Policijo
I
S tem sklepom se urejata posredovanje in uporaba osebnih podatkov iz evidenc, ki jih Nacionalni inštitut za javno
zdravje (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) upravlja v skladu
s 3. in 14.b členom Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18)
ter 16. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP;
v nadaljnjem besedilu: ZNB) in ki jih Policija (v nadaljnjem
besedilu: uporabnik) potrebuje za izvajanje pooblastil iz 6., 7.,
8., 9. in 11. točke prvega odstavka 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS,
št. 49/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP).
II
(1) Za izvajanje pooblastil iz 6., 7., 8., 9. in 11. točke
prvega odstavka 103. člena ZIUZEOP sme uporabnik od upravljavca za namen zagotavljanja izvajanja odločb in drugih konkretnih aktov, s katerimi so odrejeni posebni ukrepi osamitve,
karantene ali obveznega zdravljenja iz 18. do 20. člena ZNB
(v nadaljnjem besedilu: posebni ukrepi), brezplačno pridobiti
naslednje osebne podatke oseb, zoper katere so odrejeni
posebni ukrepi:
– osebno ime,
– EMŠO, za tujega državljana pa številko, vrsto in državo
izdajateljico osebnega dokumenta,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
– podatke o osebnem zdravniku,
– podatke o odločbi, s katero je bila oboleli osebi odrejena
osamitev, popolna osamitev ali karantena (kdo in kdaj je odredil
osamitev),
– podatke o vrsti in trajanju osamitve ali karantene (ali
osamitev poteka na bolnikovem domu, v zdravstvenem zavodu (hospitalizacija) ali v za ta namen posebej določenem
prostoru),
– podatke o omejitvah za osebe, ki jim je bila odrejena
osamitev ali karantena (zaščitna oprema in način prevoza).
(2) Izmenjava osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka
se opravi tako, da uporabnik na elektronski naslov upravljavca iz točke V tega sklepa pošlje zahtevo, upravljavec pa na
elektronski naslov uporabnika iz točke V tega sklepa pošlje
zahtevane podatke.
(3) Podatki, ki jih vsebuje zahteva uporabnika, so pravna
podlaga, namen obdelave, osebno ime preverjane osebe in
njen EMŠO, za tujega državljana pa poleg pravne podlage in
namena obdelave njegovo osebno ime ter številka, vrsta in
država izdajateljica osebnega dokumenta.
(4) Odgovor upravljavca vsebuje podatke iz prvega odstavka te točke.
(5) Uporabnik lahko pošilja zahteve upravljavcu 24 ur
na dan vse dni v tednu. Upravljavec zaprošene podatke pošlje uporabniku takoj, najpozneje pa v dveh urah od prejetja
zahteve.
(6) Uporabnik o ugotovljenih kršitvah posebnih ukrepov
takoj obvešča kontaktno točko upravljavca iz točke V tega
sklepa.
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III
(1) Ne glede na prejšnjo točko lahko upravljavec, če tako
predlaga zdravstvena inšpekcija in je to potrebno za namen
iz prvega odstavka prejšnje točke, uporabniku periodično posreduje osebne podatke iz prvega odstavka prejšnje točke
za določen in omejen nabor oseb, zoper katere so odrejeni
posebni ukrepi.
(2) Obseg in pogostost posredovanj iz prejšnjega odstavka določi glavni inšpektor zdravstvene inšpekcije v načrtu izvajanja po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, po predhodnem
posvetovanju z upravljavcem in uporabnikom.
(3) Upravljavec takoj obvesti kontaktno točko uporabnika
o morebitnih spremembah ali ukinitvah posebnih ukrepov zoper tiste osebe, za katere je uporabniku posredoval podatke v
skladu s prvim odstavkom te točke.
(4) Uporabnik o ugotovljenih kršitvah posebnih ukrepov
takoj obvešča kontaktno točko upravljavca iz točke V tega
sklepa.
IV
(1) Izmenjava osebnih podatkov iz točk II in III tega sklepa se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.
(2) Osebni podatki, ki spadajo med posebne vrste osebnih podatkov, se posebej označijo, upravljavec in uporabnik
pa poskrbita, da je zagotovljena ustrezna raven varnosti teh
podatkov, in sicer zlasti tako, da je nepooblaščenim osebam
onemogočen dostop do teh podatkov.
(3) Upravljavec v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov, evidentira čas, namen in obseg posredovanih osebnih podatkov z namenom, da se za vsako posredovanje osebnih podatkov zagotovi možnost poznejšega
ugotavljanja, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu,
kdaj in na kateri pravni podlagi ter za kakšen namen (revizijska
sled upravljavca). Na podlagi 30. člena Uredbe (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/679/EU)
upravljavec vodi tudi evidenco dejavnosti obdelave.
(4) Uporabnik iz razlogov iz prejšnjega odstavka evidentira, kdo, kdaj in za kakšen namen je vpogledal v pridobljene
osebne podatke (revizijska sled uporabnika).
(5) Upravljavec in uporabnik podatke iz revizijskih sledi
hranita pet let od dneva posredovanja osebnih podatkov.
(6) Podatki iz revizijskih sledi se uporabljajo samo
za preverjanje zakonitosti obdelave, zagotavljanje varnosti
osebnih podatkov in uveljavljanje pravic posameznikov pri
pridobitvi informacij o obdelavi lastnih osebnih podatkov.

Št.

56 / 22. 4. 2020 /

Stran

2183

Upravljavec in uporabnik si za ta namen v primeru podanega zahtevka medsebojno izmenjata podatke o revizijskih
sledeh.
(7) Upravljavec na svoji spletni strani zagotovi informacije
iz 14. člena Uredbe 2016/679/EU.
(8) Upravljavec in uporabnik imenujeta tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki upravljavca, uporabnika in Ministrstva za notranje zadeve. Komisija po preteku roka iz šestega
odstavka 103. člena ZIUZEOP vse posredovane podatke uniči
oziroma izbriše in o tem sestavi zapisnik.
V
(1) Izmenjava podatkov in vsa medsebojna komunikacija
v zvezi s tem se izvajata v elektronski obliki in po elektronski
pošti z namenom zagotavljanja sledljivosti in nadzorovanja
izvajanja tega sklepa.
(2) Kontaktna točka upravljavca je dežurni epidemiolog,
e-poštni naslov epinb@nijz.si. Telefonska številka dežurnega
epidemiologa se sporoči najpozneje ob začetku dežurstva.
(3) Kontaktna točka uporabnika je Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave, telefonska številka
01/428-5355, e-poštni naslov poizvedba.korona@policija.si.
VI
(1) Upravljavec in uporabnik imenujeta uslužbence, ki
bodo skrbeli za izvajanje tega sklepa, in si podatke o teh osebah izmenjata v pisni obliki po elektronski pošti najpozneje v
treh dneh od začetka veljavnosti tega sklepa.
(2) Upravljavec in uporabnik se medsebojno redno in pravočasno obveščata o vseh zadevah in okoliščinah, ki bi lahko
vplivale na izvajanje tega sklepa.
KONČNI DOLOČBI
VII
Ta sklep se uporablja, dokler trajajo ukrepi v skladu z
20. členom ZIUZEOP.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-9/2020
Ljubljana, dne 22. aprila 2020
EVA 2020-1711-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

826.

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet

827.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Sultanatu Oman
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
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Odlok o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti
ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za
površine in roke
Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih
posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Policijo
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MINISTRSTVA

Pravilnik o organizacijah proizvajalcev v sektorju
prašičjega mesa
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028)
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2020
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