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DRŽAVNI ZBOR

877. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije 
poslanca

Na podlagi prvega odstavka 14. člena Zakona o poslan-
cih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/08, 39/11 in 48/12) in 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) se je Državni zbor na seji 
28. aprila 2020 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
o ponovnem opravljanju funkcije poslanca

Državni zbor na podlagi Odločbe Vlade z dne 17. 4. 2020 
ugotavlja, da je Francu Brezniku s 17. 4. 2020 prenehala funk-
cija državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, zato 
od 18. 4. 2020 ponovno opravlja funkcijo poslanca.

Št. 020-12/20-17/5
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1111-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

878. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije 
poslanke

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list 
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 
48/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 
38/17 in 46/20) se je Državni zbor na seji 28. aprila 2020 se-
znanil z naslednjim

S K L E P O M
o prenehanju opravljanja funkcije poslanke

Nuša Ferenčič, ki je opravljala funkcijo poslanke namesto 
poslanca Franca Breznika v času, ko je ta opravljal funkcijo 

državnega sekretarja, je s 17. 4. 2020 prenehala opravljati 
funkcijo poslanke.

Št. 020-12/20-17/6
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1111-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

879. Sklep o imenovanju na sodniško mesto 
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču 
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena v povezavi z drugo 
alinejo petega odstavka 34. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
28. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega 

sodnika na Vrhovnem sodišču  
Republike Slovenije

Imenuje se:
mag. Matej ČUJOVIČ na sodniško mesto vrhovnega so-

dnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-05/19-7/11
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 675-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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880. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 
in 75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
28. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marko JUSTIN na sodniško mesto okrožnega sodnika na 

Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/20-5/10
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1090-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

881. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 
in 75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
28. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bernard TAJNŠEK na sodniško mesto okrožnega sodnika 

na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/20-5/11
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1090-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

882. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 
in 75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 

33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
28. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vasilija LACKOVIĆ na sodniško mesto okrožne sodnice 

na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-10/20-1/10
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1110-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

883. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 
in 75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
28. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara HOLC na sodniško mesto okrožne sodnice na 

Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-10/20-1/11
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1110-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

884. Sklep o imenovanju sedmih članov 
Programskega sveta RTV Slovenija – 
na podlagi sedme alineje šestega odstavka 
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi sedme alineje šestega odstavka v zvezi s 
sedmim odstavkom 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. 
US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
28. aprila 2020 sprejel
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S K L E P
o imenovanju sedmih članov Programskega 

sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje 
šestega odstavka 17. člena Zakona  

o Radioteleviziji Slovenija

Za člane Programskega sveta RTV Slovenija se na pod-
lagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radi-
oteleviziji Slovenija za dobo štirih let imenujejo:

Alojzij BOGATAJ
Nastia FLEGAR
mag. Alenka GOTAR
Rok HODEJ
Slavko KMETIČ
Andrej PREBIL
dr. Janez ŠTUHEC.

Št. 010-02/20-2/192
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1118-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

885. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju zlorab 
in negospodarnega ravnanja v DUTB

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 
in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni 
list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. in 201. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) ter Akta o 
odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 7/19) je 
Državni zbor na seji 28. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  

o ugotavljanju zlorab in negospodarnega 
ravnanja v DUTB

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-

sednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB 
(Uradni list RS, št. 15/19) se v II. točki:

– ugotovi prenehanje funkcij:
– člana in predsednika Jerneja VRTOVCA, PS NSi, in
– člana dr. Anžeta LOGARJA, PS SDS,

ki jima od 13. 3. 2020 miruje mandat poslanca,
ter
– imenuje za člana:
Aleksander REBERŠEK, PS NSi
– izmed članov imenuje za predsednika:
Aleksander REBERŠEK, PS NSi.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/20-7/4
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1119-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

886. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju zlorab 
in negospodarnega ravnanja v DUTB

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 
47/13 in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi 
(Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, 
drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o 
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 
112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 
38/17 in 46/20) ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave 
(Uradni list RS, št. 7/19) je Državni zbor na seji 28. aprila 
2020 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  

o ugotavljanju zlorab in negospodarnega 
ravnanja v DUTB

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-

sednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB 
(Uradni list RS, št. 15/19) se v II. točki:

– razreši namestnik člana:
mag. Marko POGAČNIK, PS SDS
in
– imenujeta:

– za člana:
mag. Marko POGAČNIK, PS SDS
– za namestnico člana:
mag. Elena ZAVADLAV UŠAJ, PS SDS.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/20-12/6
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1130-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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887. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij na programu otroške 
kardiologije ter področju nabav in upravljanja 
z medicinsko opremo in zdravstvenim 
materialom

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 
47/13 in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi 
(Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, 
drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o 
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 
112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 
38/17 in 46/20) ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave 
(Uradni list RS, št. 83/18) je Državni zbor na seji 28. aprila 
2020 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  
o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih 

funkcij na programu otroške kardiologije  
ter področju nabav in upravljanja z medicinsko 

opremo in zdravstvenim materialom

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, pod-

predsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funk-
cij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in 
upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materi-
alom (Uradni list RS, št. 7/19, 20/19, 64/19, 70/19 in 8/20) 
se v II. točki:

– ugotovi prenehanje funkcij:
– članice in predsednice Jelke GODEC, PS SDS, ki ji 

od 2. 4. 2020 miruje mandat poslanke, in
– člana dr. Franca TRČKA, PS LEVICA, ki od 19. 3. 

2020 ni več član PS LEVICA;
– razreši namestnik člana:

Blaž PAVLIN, PS NSi;
ter
– imenujejo:

– za člana:
mag. Karmen FURMAN, PS SDS
Boštjan KORAŽIJA, PS LEVICA

– za namestnika članice:
Andrej ČERNIGOJ, PS NSi;

izmed članov se imenuje za predsednico:
mag. Karmen FURMAN, PS SDS.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/20-10/8
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1128-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

888. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju domnevnega 
pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega 
nezakonitega financiranja politične stranke 
SDS in domnevnega nezakonitega financiranja 
volilne kampanje SDS za predčasne volitve 
poslancev v Državni zbor 2018

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 
in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni 
list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. in 201. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) ter Akta o 
odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 83/18) je 
Državni zbor na seji 28. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  

o ugotavljanju domnevnega pranja denarja  
v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega 

financiranja politične stranke SDS  
in domnevnega nezakonitega financiranja volilne 
kampanje SDS za predčasne volitve poslancev  

v Državni zbor 2018

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-

sednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., do-
mnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in 
domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS 
za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 (Uradni list 
RS, št. 7/19, 15/19, 34/19 in 31/20) se v II. točki:

– ugotovi prenehanje funkcije namestnika člana Žana MAH-
NIČA, PS SDS, ki mu od 19. 3. 2020 miruje mandat poslanca

in
– imenujeta:
za člana: za namestnika člana: 
Tomaž LISEC, PS SDS mag. Marko POGAČNIK, 

PS SDS

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/20-11/6
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1129-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

889. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednice, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc 
Kangler in drugi

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 
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47/13 in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi 
(Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena Poslovnika o 
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 
112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 
38/17 in 46/20) ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave 
(Uradni list RS, št. 46/19) je Državni zbor na seji 28. aprila 
2020 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednice, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  
o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler  

in drugi

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-

sednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o 
ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi (Uradni list 
RS, št. 58/19, 64/19, 70/19, 8/20 in 16/20) se v II. točki:

– ugotovi prenehanje funkcij:
– člana in predsednika Žana MAHNIČA, PS SDS, in 

sicer z nastopom mirovanja  mandata poslanca z dne 19. 3. 
2020,

– namestnikov članov:
Zvonka ČERNAČA, PS SDS, in sicer z nastopom miro-

vanja mandata poslanca z dne 13. 3. 2020 in
Franca BREZNIKA, PS SDS, in sicer z nastopom miro-

vanja mandata poslanca z dne 2. 4. 2020;
– razrešita člana:

Alenka JERAJ, PS SDS
Franc ROSEC, PS SDS;

– razrešijo namestniki članov:
Nada BRINOVŠEK, PS SDS
Eva IRGL, PS SDS (dosedanja namestnica članice 

Alenke JERAJ, PS SDS)
Blaž PAVLIN, PS NSi;

ter
– imenujejo:
za člane: za namestnike članov:
Anja Bah ŽIBERT, PS 

SDS
Eva IRGL, PS SDS

Jure FERJAN, PS 
SDS 

mag. Karmen FURMAN, PS 
SDS

Bojan PODKRAJŠEK, 
PS SDS 

Franci KEPA, PS SDS

Alenka JERAJ, PS SDS (na-
mestnica člana mag. Dejana 
KALOHA, PS SDS)
Mihael PREVC, PS NSi (na-
mestnik članice Tadeje ŠU-
ŠTAR, PS NSi);

izmed članov imenuje za predsednika:
mag. Dejan KALOH, PS SDS.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/20-13/7
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1131-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

MINISTRSTVA
890. Pravilnik o spremembah Pravilnika 

o preizkušanju hidrantnih omrežij

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) minister za obrambo izdaja

P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o preizkušanju 

hidrantnih omrežij

1. člen
V Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni 

list RS, št. 22/95 in 102/09) se v 4. členu v tretjem odstavku 
besedilo »strojne ali gasilske smeri« nadomesti z besedilom 
»tehniške smeri«.

2. člen
V 20. členu se v petem odstavku črta besedilo »gasilske 

ali kovinske smeri«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-12/2020-8
Ljubljana, 28. aprila 2020
EVA 2020-1911-0002

Mag. Matej Tonin
minister

za obrambo

BANKA SLOVENIJE
891. Sklep o spremembi Sklepa o značilnostih 

osnovnega plačilnega računa in načinu 
izračuna višine primernega nadomestila 
za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 183. člena Za-
kona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega 
denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 
– popr.; v nadaljevanju: ZPlaSSIED) in v skladu s prvim od-
stavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja 
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi Sklepa o značilnostih osnovnega 

plačilnega računa in načinu izračuna višine 
primernega nadomestila za zagotavljanje 

osnovnega plačilnega računa

1. člen
V Sklepu o značilnostih osnovnega plačilnega računa in 

načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavlja-
nje osnovnega plačilnega računa (Uradni list RS, št. 11/18 in 
16/19) se v prvem odstavku 4. člena besedilo »1,60 % osnovne-
ga zneska minimalnega dohodka kot ga določa zakon, ki ureja 
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socialnovarstvene prejemke« nadomesti z besedilom »4,90 
eura«. Drugi stavek se črta.

V drugem odstavku se besedilo »0,60 % osnovnega zne-
ska minimalnega dohodka kot ga določa zakon, ki ureja social-
novarstvene prejemke« nadomesti z besedilom »30 % zneska 
iz prejšnjega odstavka«.

Tretji odstavek se nadomesti z besedilom »Banka Slo-
venije preveri ustreznost višine primernega nadomestila, ko 
kumulativna sprememba cen življenjskih potrebščin od zadnje 
spremembe višine primernega nadomestila preseže 10 %, ozi-
roma v primeru bistvenih sprememb drugih okoliščin ali vpliva 
ureditve osnovnega plačilnega računa na finančno vključe-
nost«.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 
2020.

Ljubljana, dne 21. aprila 2020

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije

SODNI SVET
892. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 36. seji 6. 2. 2020 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Jasmina Obrovnik Gril se s 6. 2. 2020 imenuje na sodni-
ško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Mariboru.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

893. Tarifa  o taksah in nadomestilih

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o revidira-
nju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) in 5. točke 
10. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni 
list RS, št. 68/19) je Svet Slovenskega inštituta za revizijo na 
59. korespondenčni seji dne 4. 3. 2020 sprejel

T A R I F A
 o taksah in nadomestilih

A) SPLOŠNI DEL

1. člen
S tarifo Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljnjem bese-

dilu: Inštitut) določa:

– višino taks za odločanje o posamičnih zadevah,
– višino (letnih) nadomestil za opravljanje nadzorne 

funkcije,
– višino taks za vpis v register,
– višino taks za izdajo potrdil, izpisov iz evidenc in 

izdelavo dvojnikov odločb.

2. člen
(1) V tej tarifi uporabljeni izraz pooblaščeni ocenjevalec 

vrednosti je fizična oseba iz 24. točke 3. člena Zakona o 
revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18, 
v nadaljnjem besedilu: ZRev-2).

(2) V tej tarifi uporabljeni izraz oseba, ki je pridobila 
strokovni naziv, ki ga podeljuje Inštitut, je fizična oseba, ki 
je pridobila katerega koli od strokovnih nazivov iz 6. točke 
prvega odstavka 9. člena ZRev-2.

3. člen
Višina taks in nadomestil za nadzor se določa v eurih 

brez obračunanega davka na dodano vrednost.

4. člen
(1) Takse in nadomestila iz 1. člena te tarife se plačuje-

jo na račun Inštituta: SI56 020850015504554.
(2) Taksa oziroma nadomestilo iz 1. člena te tarife je 

plačana na dan, ko je priliv sredstev na računu Inštituta, 
navedenem v prejšnjem odstavku.

5. člen
Zavezanec za plačilo takse oziroma nadomestila je:
– vložnik zahteve za izdajo oziroma podaljšanje do-

voljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti;

– vložnik zahteve za vpis v register oseb, ki so pridobile 
strokovne nazive, ki jih podeljuje Inštitut;

– vložnik zahteve za izdajo potrdila o vpisu v register 
oziroma za izpis podatkov iz registra;

– pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, nad katerim je 
začet postopek nadzora.

6. člen
(1) Obveznost za plačilo takse nastane z dnem vložitve 

zahteve ter s tem dnem tudi dospe v plačilo.
(2) Obveznost za plačilo letnega nadomestila za oprav-

ljanje nadzora v posameznem koledarskem letu (v nadalj-
njem besedilu: nadomestilo za nadzor) (94. člen ZRev-2) 
nastane na dan izstavitve računa, ki dospe v plačilo 15 dni 
po nastanku obveznosti.

7. člen
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi 

Inštitut, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in 
organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.

(2) Direktor Inštituta lahko vložniku zahteve oprosti 
plačilo takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Inštitut, 
če vložnik izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali stro-
kovne namene.

8. člen
Z uveljavitvijo te tarife preneha veljati Tarifa o taksah 

in nadomestilih (Uradni list RS, št. 45/02, 118/05 – odl. 
US, 71/06 in 84/18 – ZRev-2A) v delu, ki se ne nanaša na 
revidiranje.

9. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
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Višina taks in nadomestil

B) TARIFA O TAKSAH

1. Odločanje o posameznih zadevah

Tarifna številka 1
Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 

nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (90. člen ZRev-2) 
znaša 390 eurov.

Tarifna številka 2
Taksa za zahtevo za podaljšanje dovoljenja za opravljanje 

nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (90. člen ZRev-2) 
znaša 390 eurov.

2. Vodenje registrov in izdaja izpisov iz registrov  
pri Inštitutu

Tarifna številka 3
Taksa za zahtevo za vpis v register oseb, ki so pridobile 

strokovne nazive, ki jih podeljuje Inštitut (158. člen ZRev-2), 
znaša 50 eurov.

Tarifna številka 4
Taksa za zahtevo za izdajo potrdila o vpisu v register 

znaša 50 eurov.

Tarifna številka 5
Taksa za zahtevo za posamezni izpis podatkov iz regi-

stra, ki ga vodi Inštitut, in so javni v skladu z ZRev-2, znaša 
75 eurov.

Tarifna številka 6
Taksa za zahtevo za izdajo dvojnikov odločb in listin, 

izdanih pri Inštitutu, znaša 5 eurov za vsako stran dvojnika.
Osebe, vpisane v register Inštituta, so oproščene plačila 

taks po tarifnih številkah 4 in 5.

C) TARIFA O NADOMESTILIH

1. Nadomestilo za opravljanje nadzorne funkcije

Tarifna številka 7
(1) Nadomestilo za nadzor znaša 390 eurov in se zaraču-

na pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, nad katerimi opravi 
Inštitut nadzor v posameznem letu. Inštitut nadomestilo za 
nadzor zaračuna v 10 dneh po začetku opravljanja nadzora.

(2) Če nadomestilo za nadzor ni plačano v roku, Inštitut 
z odločbo naloži plačilo nadomestila za nadzor z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.

Št. 2/20
Ljubljana, dne 22. aprila 2020

Podpredsednica Sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

Vesna Milanovič

K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije dne 
16. 4. 2020.

894. Poročilo o gibanju plač za februar 2020

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za februar 2020

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za februar 2020 je znašala 1.799,66 EUR in je bila za 
0,4 % nižja kot za januar 2020.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za februar 2020 je znašala 1.169,91 EUR in je bila za 
0,2 % nižja kot za januar 2020.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–fe-
bruar 2020 je znašala 1.803,08 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–febru-
ar 2020 je znašala 1.171,24 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december 
2019–februar 2020 je znašala 1.820,51 EUR.

Št. 9611-111/2020/4
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EVA 2020-1522-0012

Bojan Nastav
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

895. Dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega 
sveta

Državnotožilski svet je na podlagi prvega odstav-
ka 107. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, 
št. 58/11 s spremembami; ZDT-1) in prvega odstavka 54. člena 
Poslovnika Državnotožilskega sveta (Uradni list RS, št. 24/18 
z dopolnitvijo), na 9. dopisni seji, ki je potekala 21. 4. 2020, 
sprejel naslednje

D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A
Državnotožilskega sveta

1. člen
V Poslovniku Državnotožilskega sveta (Uradni list RS, 

št. 24/18 z dopolnitvijo; Poslovnik) se v 12. členu doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Če izvedba seje z osebno navzočimi člani oziroma 
katerim od članov ni mogoča, se lahko seja izvede s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (videokonferenčna 
seja).«

Dosedanje besedilo 12. člena postane prvi odstavek.

2. člen
V 22. členu se četrti odstavek dopolni tako, da se glasi:
»(4) Svet z dvotretjinsko večino vseh članov izvoli predse-

dnika in podpredsednika, sprejme Poslovnik, odloča o podaja-
nju predloga za imenovanje generalnega državnega tožilca RS, 
o oblikovanju liste treh kandidatov za imenovanje evropskega 
tožilca, o sprejetju meril za kakovost dela in o mnenju k sku-
pnemu letnemu poročilu.«

3. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:

»27.a člen
(Videokonferenčna seja)

(1) Za operativno izvedbo videokonferenčne seje je odgo-
voren vodja strokovne službe.
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(2) Vsi člani in druge osebe, ki so v skladu z določbami 
Poslovnika navzoče na seji, morajo zagotoviti, da so v prostoru, 
v katerem v času seje uporabljajo za medsebojno komunicira-
nje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami.

(3) V kolikor ni določeno drugače, se za videokonferenčno 
sejo smiselno uporabljajo določbe tega poglavja Poslovnika.«

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(Uveljavitev in objava)

(1) Dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi na 
spletni strani Sveta.

(2) Dopolnitve se objavijo na spletni strani Sveta in v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. Dts 4/2020-8
Ljubljana, dne 21. aprila 2020

Tamara Gregorčič
predsednica Državnotožilskega sveta

VLADA
896. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja 

in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah 
in mestih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona 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 začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 

ljudi na javnih krajih, površinah in mestih  
v Republiki Sloveniji

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi 
na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji in prepovedu-
je dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji, razen 
če ta odlok ne določa drugače.

2. člen
Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo 

pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, sa-
moupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

3. člen
(1) Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je 

ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, 
ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike 
dovoljeno za:

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih de-

javnosti,
– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje 

in premoženje,
– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstav-

ništev,

– dostop do storitev za nujne primere,
– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih organov,
– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
– dostop do pokopališč z namenom oskrbe grobov,
– dostop do verskih objektov,
– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne pro-

daje,
– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstve-

nih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
– dostop do mest za prodajo hrane za živali,
– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov 

in proizvodov za nujne primere,
– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in 

trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
– dostop do bencinskih črpalk, bank in pošt,
– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
– dostop do komunalnih storitev,
– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske 

in gozdarske mehanizacije in opreme,
– dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin.
(2) Ne glede na določbo 1. člena tega odloka lahko po-

sameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih 
oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih, izvaja špor-
tno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, 
kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko 
dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z 
drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

(3) Če Vlada Republike Slovenije sprejme ali odpravi 
začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev ne-
posredno potrošnikom v Republiki Sloveniji za posamezno 
blago ali storitev, se šteje, da je dovoljen oziroma ni dovoljen 
tudi dostop do tega blaga in storitev v skladu z določbami 
tega odloka.

(4) Občina lahko v okviru svojih pristojnosti na območju 
samoupravne lokalne skupnosti določi način in pogoje dostopa 
ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

4. člen
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v 

okviru izjem iz 3. člena tega odloka dovoljuje tudi:
– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali 

člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem giba-
nju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali 
posameznikov,

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če upora-
bljajo skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so 
vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

5. člen
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer 

se izvajajo storitve iz 3. člena tega odloka, so ob upoštevanju 
ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezni uporaba 
zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in 
usta) ter razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik 
storitev.

6. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

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

7. člen
(1) Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po za-

konu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg 
pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru 
svojih pristojnosti.



Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / 29. 4. 2020 / Stran 2263 

(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik 
Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more 
preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma 
obvesti najbližjo postajo policije.

KONČNI DOLOČBI

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

začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih 
krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi 
gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-13/2020
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EVA 2020-1711-0018

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA

stranke SDS in domnevnega nezakonitega finan-
ciranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve 
poslancev v Državni zbor 2018 2258

889. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in ime-
novanju predsednika, podpredsednice, članov in 
namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugo-
tavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi 2258

VLADA
896. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbi-

ranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v 
Republiki Sloveniji 2262

MINISTRSTVA
890. Pravilnik o spremembah Pravilnika o preizkušanju 

hidrantnih omrežij 2259

BANKA SLOVENIJE
891. Sklep o spremembi Sklepa o značilnostih osnov-

nega plačilnega računa in načinu izračuna višine 
primernega nadomestila za zagotavljanje osnov-
nega plačilnega računa 2259

SODNI SVET
892. Odločba o imenovanju na sodniško mesto 2260

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

893. Tarifa  o taksah in nadomestilih 2260
894. Poročilo o gibanju plač za februar 2020 2261
895. Dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega sveta 2261

DRŽAVNI ZBOR
877. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca 2255
878. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke 2255
879. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega 

sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 2255
880. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 2256
881. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 2256
882. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 2256
883. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 2256
884. Sklep o imenovanju sedmih članov Programskega 

sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje 
šestega odstavka 17. člena Zakona o Radiotelevi-
ziji Slovenija 2256

885. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenova-
nju predsednika, podpredsednika, članov in name-
stnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavlja-
nju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB 2257

886. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenova-
nju predsednika, podpredsednika, članov in name-
stnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavlja-
nju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB 2257

887. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in ime-
novanju predsednika, podpredsednika, članov in 
namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugo-
tavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na 
programu otroške kardiologije ter področju nabav 
in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstve-
nim materialom 2258

888. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in ime-
novanju predsednika, podpredsednika, članov in 
namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugo-
tavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., 
domnevnega nezakonitega financiranja politične 


	DRŽAVNI ZBOR
	877.	Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
	878.	Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke
	879.	Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
	880.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
	881.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
	882.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
	883.	Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
	884.	Sklep o imenovanju sedmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
	885.	Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB
	886.	Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB
	887.	Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z
	888.	Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domn
	889.	Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi

	VLADA
	896.	Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji

	MINISTRSTVA
	890.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij

	BANKA SLOVENIJE
	891.	Sklep o spremembi Sklepa o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa

	SODNI SVET
	892.	Odločba o imenovanju na sodniško mesto

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	893.	Tarifa  o taksah in nadomestilih
	894.	Poročilo o gibanju plač za februar 2020
	895.	Dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega sveta


		2020-04-29T22:25:43+0200
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




