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VLADA
965. Uredba o podelitvi rudarske pravice 

za izkoriščanje mineralne surovine opekarska 
glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma 
– širitev 4 v občini Ormož

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

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

mineralne surovine opekarska glina  
v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – 

širitev 4 v občini Ormož

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje 
za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mi-
neralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru 
Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož.

2. člen
(koncesijska pogodba)

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

3. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)

(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med 
izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih 
del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, 
gozdove, vode, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kul-
turne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.

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

– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, 
da se čim bolj je mogoče zmanjša poraba prostora in energije,

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

– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja 
okolja s hrupom,

– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo 
ustrezne sodobne tehnologije,

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

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

– ukrepe za varstvo voda,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ure-

ditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih 

derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč 

med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da 
se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko 
stanje, in

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

4. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)

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

5. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)

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

6. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine  

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

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

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

(3) Sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, pla-
čujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in 
predpisom, ki ureja plačilo sanacije.
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7. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

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

8. člen
(odvzem rudarske pravice)

Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov 
in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.

II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR  
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA 

PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE

9. člen
(izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina  

v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4  
v občini Ormož)

(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne 
surovine opekarska glina v količini 1.029.629 (milijon devetin-
dvajset tisoč šeststodevetindvajset) kubičnih metrov v rašče-
nem stanju.

(2) Pridobivalni prostor Hardeška šuma – širitev 4 je nov 
pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim in izko-
riščanjem mineralne surovine v etažah brez razstreljevanja.

(3) Pridobivalni prostor Hardeška šuma – širitev 4 obsega 
v celoti zemljiške parcele št.: 98, 99, 103, 105, 106/1, 106/2, 
107/7, 107/8, 107/9, 107/10, 108, 109, 110/5, 110/6, 111, 112, 
114, 116, 129 in 130, vse k. o. 318 – Hardek, in del zemljiške 
parcele št.: 128 k. o. 318 – Hardek, ki je na severu omejena z 
daljico med točkama T1 in T2.

(4) Točki iz prejšnjega odstavka sta določeni z naslednjimi 
koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:

Točka Y X
T1 589.453,34 142.784,97
T2 589.537,44 142.786,06

(5) Pridobivalni prostor sega v najglobljem delu do 
k. +232 m nadmorske višine.

(6) Pridobivalni prostor obsega površino 12,4609 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 15 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javne-

ga razpisa pravni osebi Wienerberger, proizvodnja in prodaja 
gradbenega materiala, d. o. o., Boreci 49, 9242 Križevci pri 
Ljutomerju, matična številka: 5076382000. Rudarska pravica 
se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

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

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

– pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudar-
skemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in do-
voljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne 
vrednote, kulturno dediščino in drugo;

– upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republi-
ke Slovenije za varstvo narave št. 4-III-602/2-O-17/MB z dne 
21. 6. 2017, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, 
pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri 
nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;

– upoštevanje projektnih pogojev št. 35506-1605/2018-2 
z dne 22. 5. 2018 in vodnega soglasja št. 35507-228/2019-5, ki 
ga je 6. 8. 2019 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode;

– pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v pred-
hodnem postopku na podlagi predpisov o presojah vplivov na 
okolje;

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

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

(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec 
rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in e) 
devetega odstavka tega člena.

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

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

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

III. KONČNA DOLOČBA

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00710-4/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2018-2430-0024

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

966. Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve 
izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih 
izdelkov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 

2020/568 o določitvi obvezne predložitve 
izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih 

izdelkov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisi-
je (EU) 2020/568 z dne 23. aprila 2020 o določitvi obvezne 
predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov 
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(UL L št. 129 z dne 24. 4. 2020, str. 7; v nadaljnjem besedilu: 
Izvedbena uredba 2020/568/EU) določajo:

– vsebina in oblika vloge za izdajo dovoljenja za izvoz 
osebne zaščitne opreme (v nadaljnjem besedilu: blago);

– nadzor, pristojni organi in sankcije za kršitve.

II. VLOGE ZA IZDAJO IZVOZNIH DOVOLJENJ  
IN POSTOPKI IZDAJE

2. člen
(vloge za izdajo izvoznih dovoljenj)

(1) Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz blaga iz Priloge I 
Izvedbene uredbe 2020/568/EU se vloži pri ministrstvu, pri-
stojnem za gospodarstvo, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 
na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe. Obrazec se 
pošlje po pošti ali na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.

(2) Obrazcu iz prejšnjega odstavka se priloži pojasnilo in 
morebitna dokazila o posebnih okoliščinah, zaradi katerega se 
vlaga vloga.

3. člen
(mnenja drugih državnih organov)

(1) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja iz prejšnjega člena 
ministrstvo pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za zunanje 
zadeve, ministrstva, pristojnega za zdravje, in ministrstva, pri-
stojnega za obrambo.

(2) Državni organi iz prejšnjega odstavka svoja mnenja 
oblikujejo na podlagi svojih pristojnosti v skladu z dejavniki, ki 
jih določajo šesti in sedmi odstavek 2. člena ter tretji in četrti 
odstavek 3. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU.

(3) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če je kateri koli 
državni organ iz prvega odstavka tega člena podal negativno 
mnenje.

4. člen
(mnenje Evropske komisije)

(1) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja iz 2. člena te ured-
be v primerih, ki jih določata sedmi odstavek 2. člena in peti 
odstavek 3. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU, ministrstvo 
pridobi mnenje Evropske komisije.

(2) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če je Evropska 
komisija podala negativno mnenje.

5. člen
(izdaja dovoljenja)

(1) Ministrstvo izda dovoljenje oziroma zavrne izdajo do-
voljenja v petih delovnih dneh od dneva, ko so mu bile pre-
dložene vse zahtevane informacije s strani izvoznika, druge 
države članice ali Evropske komisije v primeru posvetovanja in 
s strani državnih organov iz 3. člena te uredbe.

(2) V primeru, ki ga določa šesti odstavek 2. člena Izved-
bene uredbe 2020/568/EU, ministrstvo izda dovoljenje oziroma 
zavrne izdajo dovoljenja v dveh delovnih dneh od dneva, ko so 
mu bile predložene vse zahtevane informacije.

III. NADZOR IN PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV

6. člen
(nadzor in pristojnost)

Pri izvozu blaga Finančna uprava Republika Slovenije 
preverja, ali blago iz Izvedbene uredbe 2020/568/EU spremlja 
ustrezno izvozno dovoljenje, in izreka globe po tej uredbi.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

7. člen
(kršitve v zvezi s prepovedjo izvoza blaga iz Priloge I  

Uredbe 2020/568/EU)
(1) Z globo od 15.000 do 100.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez dovo-
ljenja pristojnega organa izvozi blago iz Priloge I Izvedbene 
uredbe 2020/568/EU.

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posamezni-
ka ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost.

(3) Z globo od 3.000 do 5.000 eurov se kaznuje posame-
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

8. člen
(višina globe v prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz prejšnjega člena se sme v hitrem postop-
ku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane 
globe, določene s to uredbo.

V. KONČNI DOLOČBI

9. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi 
obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih 
izdelkov (Uradni list RS, št. 32/20).

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00726-16/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2020-2130-0022

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

mailto:gp.mgrt@gov.si
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Priloga 

Zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz osebne zaščitne opreme (Izvedbena uredba 
2020/568/EU) 

1. Izvoznik 
 

 

2. Namen izvoza osebne zaščitne opreme
(posebne okoliščine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Datum 
predvidenega 
izvoza 
 

4. Kontaktna oseba izvoznika  

 

 

 

5. Namembna država 

 

 
 

6. Končni prejemnik 

 
 

6a Označiti: 

Ali izvoz prispeva k enemu od dejavnikov iz 3. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU?     

Ali je izvoz namenjen nujnim dobavam v smislu humanitarne pomoči v skladu s šestim odstavkom 2. člena 
Izvedbene uredbe 2020/568/EU?     

7. Oznaka blaga 

 
 

8. Količina 
 

9. Enota 
 

10. Opis blaga 
 

11. Lokacija 

 
 

7. Oznaka blaga 

 
 

8. Količina 
 

9. Enota 
 

10. Opis blaga 
 

11. Lokacija 

 
 

7. Oznaka blaga 

 
 

8. Količina 
 

9. Enota 
 

10. Opis blaga 
 

11. Lokacija 

 
 

12. Podpis, kraj in datum, žig 

 
 

   

Priloga
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Navodila za izpolnjevanje zahtevka: 

Polje 1 Izvoznik Polno ime in naslov vlagatelja,  davčna številka ter številka 
EORI, če je na voljo. 

Polje 2 Namen izvoza Kratek namen izvoza in posebne okoliščine, zakaj vlagatelj 
namerava izvoziti blago. Ostala pojasnila in morebitna 
dokazila se priložijo k zahtevku. 

Polje 3 Datum predvidenega 
izvoza 

Datum, ko vlagatelj namerava izvoziti blago. 

Polje 4 Kontaktna oseba 
izvoznika 

Ime in priimek, telefon,  in e-naslov kontaktne osebe 
izvoznika. 

Polje 5 Namembna država Dvočrkovna oznaka po geonomenklaturi za namembno 
državo blaga, za katero je bilo izdano dovoljenje. 

Polje 6 Končni prejemnik Polno ime in naslov končnega prejemnika blaga, če sta 
znana v času izdaje + številka EORI, če se uporablja. Če 
končni prejemnik ob izdaji ni znan, se polje pusti prazno. 

Polje 6a Označiti: 
Ali izvoz prispeva k enemu od 
dejavnikov iz 3. člena Izvedbene 
uredbe 2020/568/EU?  
Ali je izvoz namenjen nujnim 
dobavam v smislu humanitarne 
pomoči v skladu s šestim 
odstavkom 2.člena Izvedbene 
uredbe 2020/568/EU? 

V kvadratku označite, če izvoz prispeva k enemu od 
dejavnikov iz 3. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU 
oziroma je izvoz namenjen nujnim dobavam v smislu 
humanitarne pomoči v skladu s šestim odstavkom 2. člena 
Izvedbene uredbe 2020/568/EU, mora biti to navedeno. 

Polje 7 Oznaka blaga Številčna oznaka harmoniziranega sistema ali kombinirane 
nomenklature, pod katero je blago, ki se izvaža, uvrščeno ob 
izdaji dovoljenja. 

Polje 8 Količina Količina blaga, izmerjena v enoti, navedeni v polju 9. 

Polje 9 Enota Merska enota, v kateri je izražena količina, navedena v polju 
8. Enoti, ki se uporabljata, sta "P/ST“ za blago, ki se šteje po 
številu kosov.  

Polje 10 Opis blaga Enostaven opis, ki je dovolj natančen, da omogoča 
identifikacijo blaga. 

Polje 11 Lokacija Oznaka po geonomenklaturi za državo članico, v kateri se 
nahaja blago. Če se blago nahaja v državi članici organa 
izdajatelja, mora biti to polje prazno. 

Polje 12 Podpis, žig, kraj in datum Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe in žig izvoznika, 
če je na voljo. Kraj in datum. 
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967. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju 
obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 3. točko prvega od-
stavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) 
in 9. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, 
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje 
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list 
RS, št. 36/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve  

in obvladovanja epidemije COVID-19

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-
mije COVID-19 določajo začasni ukrepi pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.

2. člen
(začasna zadržanost od dela)

(1) Izbrani osebni zdravnik pri zavarovancu ugotavlja za-
časno zadržanost od dela ne glede na razlog te zadržanosti in 
čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno 
zavarovanje, in sicer dokler začasna zadržanost od dela ne-
pretrgoma ne doseže enega leta. Če izbrani osebni zdravnik 
meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala dlje časa, lahko 
odloči o delazmožnosti najdlje za dva meseca vnaprej. Če za-
časna zadržanost traja nepretrgoma eno leto, predlog za njeno 
podaljšanje posreduje imenovanemu zdravniku vsaj tri dni pred 
iztekom začasne zadržanosti od dela.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je prvi dan začasne 
zadržanosti od dela dan, ki ga je izbrani osebni zdravnik, ime-
novani zdravnik ali zdravstvena komisija določila kot prvi dan 
začasne zadržanosti od dela, ne glede na to, da je bil določen 
pred uveljavitvijo tega odloka.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena izbrani osebni 
zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v skladu 
s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: ZZZS), o izdaji potrdila ustno ali pisno 
najpozneje naslednji delovni dan obvesti zavarovanca in datum 
obvestila zavarovanca zabeleži v zdravstveni dokumentaciji 
zavarovanca.

(4) Imenovani zdravnik:
– odloča o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo 

mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti 
za delo iz prvega odstavka tega člena, ki jo zavarovanec in 
delodajalec lahko vložita v 30 dneh od dne, ko sta bila z mne-
njem seznanjena;

– odloča o zahtevi zavarovanca za presojo mnenja iz-
branega osebnega zdravnika o začasni zadržanosti od dela iz 
prvega odstavka tega člena, katere razlog ni začasna nezmo-
žnost za delo, ki jo zavarovanec lahko vloži v 30 dneh od dne, 
ko je bil z mnenjem seznanjen.

3. člen
(odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije)

Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija od 13. marca 
2020 do prenehanja začasnega ukrepa iz prejšnjega člena od-
ločata o zadevah iz svoje pristojnosti le na podlagi razpoložljive 
dokumentacije.

4. člen
(zdraviliško zdravljenje)

(1) ZZZS lahko v primeru iz drugega odstavka 48. člena 
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, 
št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 
44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 
49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 
85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20; v nadaljnjem besedilu: 
pravila) v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja:

– določi trajanje zdraviliškega zdravljenja na skupno naj-
več 21 dni ali

– pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša 
zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni, o čemer zdra-
vilišče pisno obvesti ZZZS najpozneje v 30 dneh od podaljšanja 
zdraviliškega zdravljenja iz te alineje.

(2) Zavarovana oseba na podlagi same odločbe o odobri-
tvi zdraviliškega zdravljenja začne oziroma nadaljuje prekinjeno 
zdraviliško zdravljenje v treh mesecih od prenehanja začasne-
ga ukrepa iz tega člena, in sicer v naslednjih primerih:

– če bi na osnovi sporočila zdravilišča o datumu začetka 
zdraviliškega zdravljenja morala začeti zdraviliško zdravljenje 
v obdobju med 13. marcem 2020 do prenehanja začasnega 
ukrepa iz tega člena, vendar ga v tem obdobju ni začela;

– če je prekinila zdraviliško zdravljenje v obdobju med 
13. marcem 2020 do prenehanja začasnega ukrepa iz tega člena;

– če ji je odločba izdana pred 13. marcem 2020 in ji zdra-
vilišče še ni sporočilo datuma začetka zdraviliškega zdravljenja;

– če ji je odločba izdana v obdobju med 13. marcem 2020 
do prenehanja začasnega ukrepa iz tega člena, ne glede na to, 
kdaj je odločba vročena zavarovani osebi.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka zavarovana oseba 
začne oziroma nadaljuje prekinjeno zdraviliško zdravljenje na 
dan, ki ji ga sporoči zdravilišče. Zdravilišče pri določitvi datu-
ma začetka oziroma nadaljevanja prekinjenega zdraviliškega 
zdravljenja upošteva:

– da imajo prednost zavarovane osebe, ki jim je izdana 
odločba o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, ki je nadaljevanje 
bolnišničnega zdravljenja, pred zavarovanimi osebami, ki jim 
je izdana odločba o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, ki ni 
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;

– da se datum ob upoštevanju prejšnje alineje določi po 
vrstnem redu glede na datum izdaje odločbe.

5. člen
(sanitetni prevoz)

(1) Poleg primerov iz 54. člena pravil ima zavarovana 
oseba pravico do sanitetnega prevoza, če:

– sanitetni prevoz potrebuje zaradi izvedbe zdravstvene 
storitve, ki se opravlja v skladu z odlokom Vlade Republike Slo-
venije, ki ureja začasne ukrepe na področju zdravstvene dejav-
nosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in

– za prevoz ne uporabi osebnega avtomobila ali avtotaksi 
prevoza.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da gre za 
primer iz 3. točke 54. člena pravil, zaradi česar se na listini za 
naročilo prevoza (v nadaljnjem besedilu: nalog za prevoz) kot 
razlog za sanitetni prevoz označi »2. ŠKODLJIVOST JAVNE-
GA PREVOZA«.

(3) Nalog za prevoz v primeru iz prvega odstavka tega 
člena izda izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe ali na-
potni zdravnik, ki je prevzel oziroma ki bo prevzel zavarovano 
osebo v zdravljenje.

(4) Če zdravnik iz prejšnjega odstavka iz objektivnih razlo-
gov ne more izdati naloga za prevoz pred izvedbo sanitetnega 
prevoza, izda nalog za ta prevoz najpozneje naslednji delovni 
dan po opravljenem sanitetnem prevozu.

(5) Zdravnik iz tretjega odstavka tega člena o tem, da 
je izdal nalog za prevoz, ustno ali pisno obvesti zavarovano 
osebo in datum obvestila zavarovane osebe zabeleži v njeni 
zdravstveni dokumentaciji.
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6. člen
(medicinski pripomočki)

Generalni direktor ZZZS lahko s sklepom, ki se objavi 
na spletni strani ZZZS, z namenom iz 1. člena tega odloka 
zaradi varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih 
pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: MP) ter nemotene izdaje 
in izposoje MP določi:

– obdobje veljavnosti naročilnice in po potrebi število izdaj 
MP med tem obdobjem;

– način predložitve naročilnice dobavitelju in način pre-
vzema MP;

– obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarova-
nimi osebami in ZZZS;

– izdajo in izposojo MP brez prisotnosti zavarovane osebe 
in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja;

– druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z MP.

7. člen
(veljavnost začasnih ukrepov)

(1) Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 
Republike Slovenije ugotavlja vsakih 21 dni in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporablja-
jo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti 
Državni zbor in javnost.

(2) Začasni ukrep iz 2. člena tega odloka velja najdlje do 
31. maja 2020.

(3) Začasni ukrep iz 5. člena tega odloka velja do po-
polnega prenehanja prepovedi izvajanja javnega linijskega 
prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov 
v notranjem prometu na ozemlju Republike Slovenije, ki je 
določen zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

(4) Začasni ukrep iz prejšnjega člena velja do prenehanja 
razlogov zanj, kar ob upoštevanju strokovnih razlogov ugotovi 
generalni direktor ZZZS s sklepom, ki ga objavi na spletni 
strani ZZZS.

8. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, začeti 
pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z doseda-
njimi predpisi.

9. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zava-
rovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 34/20).

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00725-19/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2020-2711-0037

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

968. Odlok o začasnih ukrepih na področju 
izvajanja sekundariata, pripravništva 
in specializacije v času epidemije COVID-19

Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 

38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zako-
na o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in a18.a členom 
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 
40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 
in 66/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasnih ukrepih na področju izvajanja 

sekundariata, pripravništva in specializacije  
v času epidemije COVID-19

1. člen
S tem odlokom se z namenom preprečitve širjenja virusa 

SARS-CoV-2, varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotovitve 
opravljanja zdravstvene dejavnosti določajo začasni ukrepi na 
področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacij 
zdravnikov sekundarijev (v nadaljnjem besedilu: sekundarij), 
doktorjev dentalne medicine pripravnikov (v nadaljnjem besedi-
lu: pripravnik), zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne 
medicine specializantov (v nadaljnjem besedilu: specializant) 
v času epidemije COVID-19.

2. člen
(1) Sekundariat, pripravništvo in specializacija (v nadalj-

njem besedilu: usposabljanje) se izvajajo, če so za to izpolnjeni 
predpisani pogoji in se usposabljanje lahko izvaja na način, da 
se ne širi okužba z virusom SARS-CoV-2 ter sta zagotovljena 
zdravje in življenje ljudi.

(2) Če usposabljanja ni mogoče izvesti v skladu s prej-
šnjim odstavkom, se programe usposabljanja lahko prilagodi, 
sekundarije, pripravnike in specializante za potrebe izvajanja 
ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
pa lahko njihovi delodajalci pozovejo na delo.

(3) Če sekundarija, pripravnika oziroma specializanta ne 
pozove na delo njegov delodajalec, ga lahko na delo pozove 
pooblaščeni izvajalec, pri katerem je bil sekundarij, pripravnik 
oziroma specializant na kroženju na dan uveljavitve Odloka o 
razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, št. 25/20).

(4) Če sekundarija, pripravnika oziroma specializanta na 
delo ne pozove niti pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega od-
stavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto 
za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19, lahko pa z drugim pooblaščenim izvajal-
cem sklene dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje storitev 
usposabljanja v drug javni zdravstveni zavod.

(5) Vse pogodbe o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in 
specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v 
veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.

(6) Sekundarij, pripravnik oziroma specializant delo iz 
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena opravlja 
pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki ga 
določi delodajalec, pooblaščeni izvajalec oziroma drug javni 
zdravstveni zavod.

3. člen
(1) Vsem sekundarijem, pripravnikom in specializantom, 

ki od razglasitve epidemije COVID-19 ne opravljajo dela, ki bi 
bilo po vsebini ustrezno programom usposabljanja, se usposa-
bljanje ustrezno podaljša.

(2) Predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka poda 
nadzorni ali glavni mentor sekundarija, pripravnika oziroma 
specializanta.

4. člen
V letu 2020 se izvede javni razpis specializacij za zdrav-

nike in doktorje dentalne medicine za potrebe mreže javne 
zdravstvene službe, lahko pa tudi javni razpis specializacij 
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zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za znanega plač-
nika, če je to v skladu s priporočili za preprečevanje okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

5. člen
Sredstva za izvajanje usposabljanja od razglasitve epide-

mije COVID-19 se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije 
oziroma iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije v skladu z načinom financiranja, določenim v zakonu, ki 
ureja zdravniško službo.

6. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

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

KONČNI DOLOČBI

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

razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medi-
cine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne 
medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev 
dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-21/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2020-2711-0045

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s 
preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih 
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih 
točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z drugo alinejo prvega 
odstavka 32. člena in 1. točko prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in 112. členom Za-
kona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 
23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih  
s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih 

prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah 
na notranjih mejah Republike Slovenije

1. člen
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s 

preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na 
zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Repu-

blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20) se v 3. členu v prvem 
odstavku za 6. točko pika nadomesti z vejico ter dodajo nove 
7., 8. in 9. točka, ki se glasijo:

»7. Predel – Predil,
8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Ga-

briele),
9. Neblo ‒ Vallico di Venco.«.
Drugi odstavek se črta, dosedanji tretji odstavek, ki posta-

ne drugi odstavek, pa se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5., 6., 

7., 8. in 9. točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnev-
nim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila 
lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje 
zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih 
dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov.«.

2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku za 9. točko doda nova 

9.a točka, ki se glasi:
»9.a Svečina ‒ Berghausen,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem 

območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).«.

3. člen
V 5. členu se drugi odstavek črta, dosedanji tretji odstavek 

pa postane drugi odstavek.

4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in 

v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrol-
ne točke iz 3., 4. in 5. člena tega odloka določi čas odprtja 
posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih 
točk objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega 
obveščanja.«.

5. člen
V 8. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo do-

kazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpi-
sano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski 
delovni migranti,«.

Za 9. točko se pika nadomesti z vejico in doda nova 
10. točka, ki se glasi:

»10. čezmejne dnevne migrante, ki imajo dokazilo o na-
črtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Slo-
veniji ali sosednji državi na dan prehoda meje.«.

6. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»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.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-20/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2020-2711-0041

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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970. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o določitvi seznama najpomembnejših 
dogodkov

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vla-
di Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slo-
venije sprejela

S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi 

seznama najpomembnejših dogodkov

I
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi seznama najpomembnejših dogodkov (Uradni list RS, 
št. 18/03 in 87/11 – ZAvMS).

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-1/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2020-3340-0001

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

971. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, 
najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja 
in najvišjem znesku nadomestila za čas 
poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2020

Za izvrševanje 36., 39. in 87. člena v zvezi s tretjim 
odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 
23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) je Svet Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 
23. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji 
pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil 
iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku 

nadomestila za čas poklicne rehabilitacije  
od 1. januarja 2020

1. člen
Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene 

pokojnine od 1. januarja 2020 znaša 894,88 eura oziroma 
655,05 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 
390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 
– ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – 
ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 
in 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).

2. člen
Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene 

pokojnine od 1. januarja 2020 znaša 3.579,52 eura oziroma 
2.620,21 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 
390. člena ZPIZ-2.

3. člen
Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine od 

1. januarja 2020 znaša 241,62 eura.

4. člen
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za in-

validnost, nastalo v letu 2020, se od 1. januarja 2020 dalje 
odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 523,50 eura.

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in 
tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v 
letu 2020, se od 1. januarja 2020 dalje odmeri največ v višini 
2.094,02 eura.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2020/17-1
Ljubljana, dne 23. aprila 2020
EVA 2020-2611-0025

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Dušan Bavec
predsednik

972. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela 
vdovske pokojnine od 1. januarja 2020

Za izvrševanje 61. člena Zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – 
ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 
65/17, 28/19 in 75/19) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije na seji dne 23. aprila 2020 sprejel

S K L E P
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske 

pokojnine od 1. januarja 2020
I

Od 1. januarja 2020 naprej znaša del vdovske pokojnine 
za v tem letu uveljavljeno pravico največ 104,70 eura, skupno 
izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v 
istem obdobju, pa največ 2.094,02 eura.

KONČNA DOLOČBA

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2020/17-1-1
Ljubljana, dne 23. aprila 2020
EVA 2020-2611-0026

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Dušan Bavec
predsednik
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LITIJA

973. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Litija za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), 57. 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) in 16. člena Statuta Občine Litija 
(Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11, 31/17) 
je Občinski svet Občine Litija na 1. korespondenčni seji dne 
17. 3. 2020 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija  

za leto 2019

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Litija za leto 2019, ki zajema predvidene in dosežene 
prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke 
ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in dose-
ženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno 
in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv, 
premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2019 
ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti 
v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih 
skupnosti v Občini Litija.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2019 iz-

kazuje v evrih:

A. bilanca prihodkov in odhodkov

I. prihodki 14.938.943,53

II. odhodki 15.555.827,09

III. proračunski primanjkljaj –616.883,56

B. račun finančnih terjatev in naložb

IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 424,60

V. dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0,00

VI. prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih deležev 424,60

C. račun financiranja

VII. zadolževanje 1.460.223,00

VIII. odplačila dolga 805.319,14

IX. sprememba stanja sredstev na računu 38.444,90

X. neto zadolževanje 654.903,86

XI. neto financiranje 616.883,56

XII. stanje sredstev na računih  
na dan 31. 12. 2019 368.210,93

D. bilanca sredstev rezerv

0. začetno stanje –120.153,00

I. prihodki 311.501,99

II. odhodki 20.106,14

III. presežek 171.242,85

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženj-
ska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni 
del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-02/2020
Litija, dne 17. marca 2020

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec

OBČINE
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POPRAVKI

974. Tehnični popravek Sklepa o spremembi Sklepa 
o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca 
in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi 
začasnega izpisa

V Sklepu o spremembi Sklepa o možnosti začasnih iz-
pisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca 
zaradi začasnega izpisa, ki je objavljen v Uradnem listu RS 
št. 61/20, z dne 30. 4. 2020, je bila ugotovljena tehnična napa-
ka, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) 
Občina Divača objavlja

T E H N I Č N I    P O P R A V E K
Sklepa o spremembi Sklepa o možnosti začasnih 
izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega 

plačila vrtca zaradi začasnega izpisa

Zaradi ugotovljenih tehničnih napak v 1. točki besedila 
navedenega sklepa se zaradi preglednosti nadomesti celotno 
besedilo 1. točke, ki na novo glasi:

1.
Prvi odstavek prve točke Sklepa o možnosti začasnih 

izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca 
zaradi začasnega izpisa (Uradni list RS, št. 56/13) se spremeni 
tako, da glasi:

»Starši otrok, za katere je Občina Divača po veljavni 
zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko uvelja-
vljajo rezervacijo zaradi začasnega izpisa otrok enkrat letno v 
obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno 
odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ 
dveh mesecev.«

Št. 032-0004/2020-05-1
Divača, dne 4. maja 2020

Županja
Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan
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VSEBINA

VLADA
965. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje 

mineralne surovine opekarska glina v pridobival-
nem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini 
Ormož 2377

966. Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve iz-
voznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov 2378

967. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in ob-
vladovanja epidemije COVID-19 2382

968. Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja 
sekundariata, pripravništva in specializacije v času 
epidemije COVID-19 2383

969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o od-
rejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s prepre-
čevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih 
na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
mejah Republike Slovenije 2384

970. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi 
seznama najpomembnejših dogodkov 2385

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

971. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, naj-
nižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nado-
mestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem 
znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije 
od 1. januarja 2020 2385

972. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske 
pokojnine od 1. januarja 2020 2385

OBČINE
LITIJA

973. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija 
za leto 2019 2386

POPRAVKI
974. Tehnični popravek Sklepa o spremembi Sklepa o 

možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uve-
ljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega 
izpisa 2387
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