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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1104.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

sodbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Kr 26112/2015,
z dne 21. 5. 2018.
Št. 725-01-11/2019-16
Ljubljana, dne 22. maja 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za življenjsko delo in prispevek k prepoznavnosti Slovenije in obogatitev spoznanj o dosežkih Slovencev v svetu prejme
DR. EDVARD GOBEC
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-24/18-7
Ljubljana, dne 22. maja 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1105.

Ukaz o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee 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, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), 1. člena
Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 97. člena Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr.,
54/15, 38/16, 27/17 in 23/20) izdajam

UKAZ
o pomilostitvi
Srečku Skoku, rojenemu 30. 6. 1966 v Celju, se s pomilostitvijo odpusti izvršitev preostanka izrečene kazni zapora po

MINISTRSTVA
1106.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe
določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi
1. člen
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS,
št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15, 60/16, 41/18, 25/19 in 32/19)
se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
(v nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), spremenjeno z:
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2019/1845 z dne
8. avgusta 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi
bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v nekaterih gumijastih sestavnih
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delih, ki se uporabljajo v sistemih motorja, zaradi prilagoditve
znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 283 z dne
5. 11. 2019, str. 38) in
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2019/1846 z dne
8. avgusta 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v
spajkah, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu
napredku (UL L št. 283 z dne 5. 11. 2019, str. 41).«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-66/2020
Ljubljana, dne 15. maja 2020
EVA 2020-2711-0049
Tomaž Gantar
minister
za zdravje

1107.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju semena žit

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka
16. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka
22. člena, osmega odstavka 22.a člena, desetega odstavka
23. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka
36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
(Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09,
32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena žit
1. člen
V Pravilniku o trženju semena žit (Uradni list RS, št. 8/05,
100/05, 94/06, 12/09, 25/10, 24/12, 85/13, 43/16 in 71/18) se v
1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»− Direktivo Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena
žit (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2309), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS,
68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv
2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin
na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu
(UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), in«.
2. člen
V 3. členu se v 14. točki besedilo »na območju Republike
Slovenije« nadomesti z besedilom »končnemu potrošniku«, na
koncu točke pa se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova,
15. točka, ki se glasi:
»15. praktično brez škodljivih organizmov pomeni praktično nenapaden s škodljivimi organizmi, kot je opredeljeno
v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne
28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje
Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar
zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter
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razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne
10. 12. 2019, str. 1).«.
3. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahteve za zdravstveno stanje semenskega posevka in semena so navedene v prilogah 1 in 2 ter v metodah iz
prejšnjega člena.«.
4. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika organ
za potrjevanje opravi poljske preglede semenskega posevka.
Poljski pregledi se opravijo v taki razvojni fazi semenskega
posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja
predpisanih zahtev.«.
Za petim odstavkom se dodata nova, šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko opravi poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi certificiranega semena, certificiranega semena
prve množitve ali certificiranega semena druge množitve, preglednik pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, če je bilo
za zasnovo semenskega posevka uporabljeno seme, katerega
vzorec je bil vključen v naknadno kontrolo iz 27. člena tega pravilnika in je bilo pri tem ugotovljeno, da je glede sortne pristnosti
in čistosti ustrezal zahtevam tega pravilnika. Preglednik pod
uradnim nadzorom lahko opravi tudi poljske preglede semenskega posevka, namenjenega pridelavi trgovskega semena.
(7) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad preglednikom iz prejšnjega odstavka tako, da sam opravi kontrolne
poljske preglede pri najmanj 5 % in največ 10 % semenskih
posevkov, ki jih je pregledal preglednik pod uradnim nadzorom.
Delež semenskih posevkov, v katerih se opravi kontrolni poljski
pregled v posameznem letu, določi organ za potrjevanje na
podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora preglednika
pod uradnim nadzorom v preteklem letu.«.
5. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »oziroma
vzorčevalec pod uradnim nadzorom«.
Za petim odstavkom se dodata nova, šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko vzorce iz partij osnovnega semena, certificiranega semena,
certificiranega semena prve množitve, certificiranega semena
druge množitve ali trgovskega semena odvzame vzorčevalec
pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje.
(7) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad vzorčevalcem semena pod uradnim nadzorom tako, da:
– sam opravi kontrolno vzorčenje najmanj 5 % in največ
10 % partij semena, ki jih je vzorčil vzorčevalec pod uradnim
nadzorom; delež partij semena, pri katerih se v posameznem
letu opravi kontrolno vzorčenje, določi organ za potrjevanje na
podlagi rezultatov opravljenega uradnega nadzora vzorčevalca
pod uradnim nadzorom v preteklem letu;
– preveri ujemanje rezultatov laboratorijskega testiranja
vzorcev semena, odvzetih pri kontrolnem vzorčenju iz prejšnje
alineje, z rezultati laboratorijskega testiranja vzorcev semena, ki jih
je odvzel vzorčevalec pod uradnim nadzorom; za oceno ujemanja
rezultatov se uporabljajo metode iz petega odstavka tega člena.«.
6. člen
V 21. členu se naslov »(uradne etikete, etikete dobavitelja
in OECD etikete)« nadomesti z naslovom »(uradne etikete in
OECD etikete)«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za uradne
etikete, s katerimi se označijo majhna pakiranja semena.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradnih etiketah
iz prvega odstavka tega člena, so navedeni v prilogi 4.«.
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7. člen
Za 21. členom se doda nov, 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(etikete dobavitelja)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko majhna
pakiranja uradno potrjenega certificiranega semena, certificiranega semena prve množitve, certificiranega semena druge
množitve in trgovskega semena ter majhna pakiranja uradno
potrjene semenske mešanice označijo z etiketo dobavitelja.
Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je
enaka kot barva uradne etikete iz drugega odstavka prejšnjega
člena. Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketi dobavitelja, so
navedeni v prilogi 4.
(2) Etikete dobavitelja iz prejšnjega odstavka izda dobavitelj, ki v skladu z zakonom, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin, pridobi dovoljenje Uprave za izdajo etiket
dobavitelja.
(3) Vzorec etikete dobavitelja, ki ga dobavitelj priloži zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, mora biti
pripravljen v skladu s tem členom in 6. ali 7. točko priloge 4.«.
8. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(dodatne zahteve za trženje)
(1) Seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin mora
poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi posebne zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih
rastlin.
(2) Seme, ki je tretirano s fitofarmacevtskimi sredstvi (v
nadaljnjem besedilu: FFS), mora poleg zahtev iz tega pravilnika
izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo dajanje
FFS v promet.
(3) Če je seme tretirano ali obdelano s kakršnim koli kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradnih
etiketah ali na etiketah dobavitelja, ki so na pakiranjih semena
ali v njih.
(4) Če se trži seme gensko spremenjene sorte, mora biti
na etiketah ali dokumentih, ki so pritrjeni na pakiranja semena
ali ki spremljajo partijo tega semena, jasno navedeno, da je
sorta gensko spremenjena.«.
9. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(naknadna kontrola)
(1) Vzorci semena žit za naknadno kontrolo kakovosti
semenskega materiala kmetijskih rastlin se odvzamejo na naslednji način:
1. organ za potrjevanje odvzame vzorce semena v postopku uradne potrditve:
– od vseh uradno potrjenih partij semena kategorije predosnovno seme in osnovno seme,
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– od najmanj 5 % in največ 10 % uradno potrjenih partij
semena kategorije certificirano seme, certificirano seme prve
množitve, certificirano seme druge množitve ali trgovsko seme;
delež vzorcev, ki se odvzamejo v posameznem letu, se določi
na podlagi rezultatov naknadne kontrole semena žit v preteklem letu;
2. pristojni inšpektor odvzame vzorce semena:
– pri inšpekcijskem nadzoru na trgu od naključno izbranih
partij semena;
– pri nadzoru dobavitelja, ki ima dovoljenje Uprave za
izdajo etiket dobavitelja, od naključno izbranih partij semena v
majhnih pakiranjih.
(2) Poleg vzorcev iz prejšnjega odstavka odvzame organ
za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja vzorce za naknadno kontrolo kakovosti semenskega materiala kmetijskih
rastlin tudi od tistih partij semena kategorije certificirano prve
množitve, ki niso bile vzorčene v skladu z drugo alinejo 1. točke
prejšnjega odstavka, če bo to seme uporabljeno za zasnovo
semenskih posevkov, namenjenih pridelavi certificiranega semena druge množitve.
(3) Za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode iz
petega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(4) Odvzeti vzorci semena iz prvega in drugega odstavka
tega člena se vključijo v naknadno kontrolo na poskusnem
polju, kjer se v sortnih poskusih preverita sortna pristnost in
čistost semena na način, določen v metodah naknadne kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki jih
sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive.
(5) V primeru inšpekcijsko odvzetih vzorcev iz 2. točke
prvega odstavka tega člena se v naknadni kontroli z laboratorijskimi testi preveri tudi izpolnjevanje zahtev glede kakovosti
semena iz B. točke priloge 2.«.
10. člen
V prilogi 1 se v 1. točki četrti odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»Semenski posevek mora biti praktično brez škodljivih
organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se
glasi:
»Semenski posevek mora izpolnjevati tudi zahteve glede
karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih
v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi
organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU)
št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS,
93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES
(UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2016/2031/EU).«.
V točki 2.1.2 se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora semenski posevek riža izpolnjevati tudi zahteve,
določene v Preglednici 2.«.
Za tretjim odstavkom se doda nova Preglednica 2, ki se
glasi:

»Preglednica 2: Dovoljeni pragovi prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v semenskem posevku
Oryza sativa L.
Nadzorovani nekarantenski
škodljivi organizem
Aphelenchoides besseyi
Christie [APLOBE]
Gibberella fujikuroi Swada
[GIBBFU]

Dovoljeni prag prisotnosti v semenskem posevku, ki je namenjen pridelavi:
– predosnovnega
– certificiranega semena
– certificiranega semena
in osnovnega semena
1. množitve
2. množitve
0%
0%
0%
Največ 2 simptomatični
rastlini na 200 m2, opaženi
med poljskimi pregledi
reprezentativnega vzorca
rastlin vsakega posevka,
izvedenimi ob ustreznem času.

Največ 4 simptomatične
rastline na 200 m2, opažene
med poljskimi pregledi
reprezentativnega vzorca
rastlin vsakega posevka,
izvedenimi ob ustreznem času.

Največ 8 simptomatičnih
rastlin na 200 m2, opaženih
med poljskimi pregledi
reprezentativnega vzorca rastlin
vsakega posevka, izvedenimi
ob ustreznem času.«.
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11. člen
V prilogi 2 se v A. delu v 4. točki v drugi alineji za besedilom »1. množitve« vejica nadomesti z besedo »in« ter črta
besedilo »in trgovsko seme«.
V B. delu se za opombami k Preglednici 1 doda nova
Preglednica 2, ki se glasi:
»Preglednica 2: Zahteve glede prisotnosti glivnih tvorb
na ali v semenu žit
Največje število glivnih tvorb,
kot so sklerociji, ali rožičkov
Vrsta in kategorija
v vzorcu z maso, določeno
v stolpcu 3 v prilogi 3
Žita, razen hibridov rži
(Secale cereale)
– Osnovno seme
1
– Certificirano seme
3
Hibridi rži (Secale cereale)
– Osnovno seme
1
– Certificirano seme
4 (*)
* Če je v vzorcu s predpisano maso prisotnih pet glivnih tvorb,
kot so sklerociji ali delci sklerocijev, ali rožičkov, se šteje,
da seme izpolnjuje zahteve iz te točke, če v drugem vzorcu
z enako maso niso prisotne več kot štiri glivne tvorbe.«.

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Gibberella fujikuroi Swada [GIBBFU]

Dovoljeni prag prisotnosti v ali na semenu kategorije:
– predosnovno in osnovno seme
– certificirano seme 1. in 2. množitve
0%
0%
Praktično brez
Praktično brez«.

12. člen
V prilogi 4 se v 6. točki v prvi alineji črta besedilo », trženje
dovoljeno samo na območju Republike Slovenije,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki uradne potrditve semena žit, ki so se začeli na
podlagi Pravilnika o trženju semena žit (Uradni list RS, št. 8/05,
100/05, 94/06, 12/09, 25/10, 24/12, 85/13, 43/16 in 71/18), se
dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 007-54/2020
Ljubljana, dne 14. maja 2020
EVA 2020-2330-0047
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1108.

V C. delu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. Splošne zahteve
Seme mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki
zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.
Seme mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih
škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi
2016/2031/EU.
Posamezna vrsta žita mora glede zdravstvenega stanja
oziroma prisotnosti škodljivih organizmov na ali v semenu
izpolnjevati tudi posebne zahteve iz 2., 3. in 4. točke C. dela
te priloge.
2. Prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih
organizmov na semenu riža (Oryza sativa)
Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora seme riža (Oryza sativa) izpolnjevati tudi zahteve,
določene v Preglednici 1.
Preglednica 1: Dovoljeni pragovi prisotnosti nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov v ali na semenu Oryza
sativa L.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju razmnoževalnega
in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega
odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS,

št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12
– ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju razmnoževalnega in sadilnega
materiala zelenjadnic, razen semena
1. člen
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Uradni list RS,
št. 61/05, 66/07 in 18/14) se v 1. členu prva in druga alineja
spremenita tako, da se glasita:
»– Direktivo Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008
o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (kodificirana različica) (UL L št. 205 z
dne 1. 8. 2008, str. 28), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno
direktivo Komisije (EU) 2019/990 z dne 17. junija 2019 o
spremembi seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) Direktive
Sveta 2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi Sveta 2008/72/ES
in iz Priloge k Direktivi Komisije 93/61/EGS (UL L št. 160 z
dne 18. 6. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2008/72/ES);
– Direktivo Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o
določitvi načrtov s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena v skladu z
Direktivo Sveta 92/33/EGS (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993,
str. 19), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS,
2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije
93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU
in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL
L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 93/61/EGS) in«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 3. členu se na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 4. točka, ki se glasi:
»4. »praktično brez škodljivih organizmov« pomeni »praktično nenapaden s škodljivimi organizmi«, kot je opredeljeno
v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne
28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje
Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar
zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter
razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne
10. 12. 2019, str. 1).«.
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga
sestavni del tega pravilnika.
4. člen
V Prilogi 2 se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Zahteve glede zdravstvenega stanja
2.1. Razmnoževalni in sadilni material mora biti na mestu pridelave na podlagi vizualnih pregledov praktično brez
škodljivih organizmov za posamezni rod ali vrsto zelenjadnic,
navedenih v Prilogi Direktive 93/61/EGS.
2.2. Na razmnoževalnem in sadilnem materialu, ki se trži,
navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na podlagi vizualnega pregleda ne sme presegati pragov
za navzočnost teh škodljivih organizmov, določenih v Prilogi
Direktive 93/61/EGS.
2.3. Razmnoževalni in sadilni material mora biti na podlagi
vizualnih pregledov tudi praktično brez vseh ostalih škodljivih
organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost razmnoževalnega in sadilnega materiala.
2.4. Razmnoževalni in sadilni material mora glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih
škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi (EU)
2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra
2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi Uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU)
št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi
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direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES,
2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne
23. 11. 2016, str. 4).«.
V točki 4.2 se v deveti alineji črta besedilo »če material
spremlja rastlinski potni list, izdan v skladu s predpisi, ki urejajo
izdajo rastlinskih potnih listov,«.
Točka 4.4. se spremeni tako, da se glasi:
»4.4 Če dobavitelj za razmnoževalni ali sadilni material
izda rastlinski potni list v skladu s predpisi o zdravstvenem
varstvu rastlin, se rastlinski potni list šteje za etiketo dobavitelja,
če dobavitelj na istem dokumentu ali podlagi, na kateri je nameščen rastlinski potni list, navede naslednje podatke:
– »EU kakovost«;
– odgovorni uradni organ ali njegova oznaka;
– osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja;
– datum izdaje etikete ali potrdila;
– v primeru sadik, vzgojenih iz semena, ki se trži v skladu
s predpisi o trženju semena zelenjadnic: referenčna številka
partije semena;
– količino;
– v primeru uvoza iz tretjih držav: ime države pridelave.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti na dokumentu
ali podlagi, na kateri je nameščen rastlinski potni list, jasno
ločeni od rastlinskega potnega lista.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2020.
Št. 007-53/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-2330-0028
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA:
»PRILOGA 1: Seznam rodov in vrst zelenjadnic
Allium cepa L.
− skupina cepa (čebula)
− skupina aggregatum (šalotka)
Allium fistulosum L. (zimski luk)
− vse sorte
Allium porrum L. (por)
− vse sorte
Allium sativum L. (česen)
− vse sorte
Allium schoenoprasum L. (drobnjak)
− vse sorte
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krebuljica)
− vse sorte
Apium graveolens L.
− skupina listna in belušna zelena
− skupina gomoljna zelena
Asparagus officinalis L. (špargelj)
− vse sorte
Beta vulgaris L.
− skupina jedilna pesa (rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso)
− skupina listna blitva (mangold)
Brassica oleracea L.
− skupina kodrolistni ohrovt
− skupina cvetača
− skupina capitata (rdeče zelje in belo zelje)
− skupina brstični ohrovt
− skupina kolerabica
− skupina ohrovt
− skupina brokoli (kalabrijski brokoli in brokoli)
− skupina toskanski črni ohrovt
− skupina portugalski listni ohrovt (portugalsko zelje)
Brassica rapa L.
− skupina kitajski kapus
− skupina (strniščna) repa
Capsicum annuum L. (feferon ali paprika)
− vse sorte
Cichorium endivia L. (endivija)
− vse sorte
Cichorium intybus L.
− skupina radič za siljenje
− skupina listnati ali glavnati radič
− skupina industrijska cikorija, korenasti radič
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)
− vse sorte
Cucumis melo L. (melona
− vse sorte
Cucumis sativus L.
− skupina kumara
− skupina kumarice za vlaganje

Uradni list Republike Slovenije
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Cucurbita maxima L. Duchesne (navadna buča)
− vse sorte
Cucurbita pepo L. (vrtna buča (vključno z zrelo bučo, oljno bučo in bučo patišonko),
bučka (vključno z nezrelo bučo patišonko))
− vse sorte
Cynara cardunculus L.
− skupina artičoka
− skupina kardij
Daucus carota L. (korenje, krmno korenje)
− vse sorte
Foeniculum vulgare Mill. (navadni komarček)
− skupina azoricum
Lactuca sativa L. (solata)
− vse sorte
Solanum lycopersicum L. (paradižnik)
− vse sorte
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
− skupina listnati peteršilj
− skupina korenasti peteršilj
Phaseolus coccineus L. (turški fižol)
− vse sorte
Phaseolus vulgaris L.
− skupina nizki fižol
− skupina visoki fižol
Pisum sativum L. (partim)
− skupina okroglozrnati grah
− skupina oglatozrnati grah
− skupina sladkorni grah
Raphanus sativus L.
− skupina vrtna redkev in redkvica
− skupina črna redkev
Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)
− vse sorte
Scorzonera hispanica L. (črni koren)
− vse sorte
Solanum melongena L. (jajčevec)
− vse sorte
Spinacia oleracea L. (špinača)
− vse sorte
Valerianella locusta (L.) Laterr. (navadni motovilec)
− vse sorte
Vicia faba L. (partim) (bob)
− vse sorte
Zea mays L. (partim)
− skupina sladka koruza
− skupina pokovka.
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Povprečni znesek trošarine za plinsko olje
za pogonski namen v aprilu 2020

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in
gozdarsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 70/17 in 8/18),
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine
za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen
in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17) in v zvezi s
1. členom Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
(Uradni list RS, št. 34/18, 45/20, 55/20 in 62/20) minister za
finance objavlja

Uradni list Republike Slovenije
(3) V primeru izračuna letnega dohodka potrošnika v
skladu s prvim odstavkom tega člena se dohodek iz preostalih
razpoložljivih podatkov za zadnjih 12 mesecev preračuna na letno raven, pri čemer se redne dohodke značilne za posamezna
četrtletja (božičnica, regres ipd.) upošteva le enkrat.«
2. člen
(Uveljavitev Sklepa)
Ta sklep začne veljati 1. junija 2020.
Ljubljana, dne 12. maja 2020
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v aprilu 2020
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 92. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) za obdobje od 1. aprila 2020
do 30. aprila 2020 znaša 407,29 eurov na 1000 litrov.
Št. 007-185/2020
Ljubljana, dne 11. maja 2020
EVA 2020-1611-0029
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

BANKA SLOVENIJE
1110.

OBČINE
CERKNO
1111.

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), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in
75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 11. redni seji dne
12. 5. 2020 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cerkno za leto 2020

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja
prebivalstva

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter 4., 17. in 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13)
izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o makrobonitetnih omejitvah
kreditiranja prebivalstva
1. člen
Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva (Uradni list RS, št. 64/19) se spremeni tako, da se poglavje »5. KONČNE DOLOČBE« preimenuje v »5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«, za 9. členom pa se doda nov,
9.a člen, ki se glasi:
9.a člen
(Upoštevanje dohodkov v času epidemije COVID-19)
(1) Banka lahko pri izračunu letnega dohodka potrošnika
izključi dohodke, ki jih je potrošnik prejel v obdobju, ko je bila na
območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), če so bili nižji od dohodkov
pred razglasitvijo epidemije COVID-19.
(2) Izključitev iz prvega odstavka je dopustno opraviti,
ko banka razpolaga z vsaj enim podatkom o obračunanem in
izplačanem dohodku, iz katerega izhaja, da je vpliv epidemije
na dohodek potrošnika prenehal.

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno
za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin
kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

Proračun leta
2020

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.456.613

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.951.314

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

4.292.038
3.945.001

Uradni list Republike Slovenije
703 Davki na premoženje

217.573

704 Domači davki na blago in storitve

129.464

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
712 Denarne kazni

2.840

72 KAPITALSKI PRIHODKI

12.782
288.805
135.390
119.649

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

15.741

730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
in iz drugih držav
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij in iz drugih držav
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

485
485

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

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

RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

105.467

55 ODPLAČILO DOLGA
105.467

317.723

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH

–702.599

X.

–105.467

36.701
15.000
15.000
6.053.745
1.897.173
310.107
49.262
1.352.435

NETO ZADOLŽEVANJE

XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

597.132
702.599

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 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 in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Cerkno.

10.298
175.071
1.988.526
89.959
1.177.489
194.154
526.924
1.966.512
1.966.512
201.534

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

49.250

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

750 Prejeta vračila danih posojil
V.

550 Odplačilo domačega dolga

152.284

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

2709

354.424

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.

Stran

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73 PREJETE DONACIJE
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

350.328
4.521

714 Drugi nedavčni prihodki

B)

659.276

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

II.

Št.

–597.132

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(pooblastilo županu)
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem
delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi
postavkami, v skladu s 7. členom tega odloka,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske
rezervacije,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet, ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, ki so
uvrščeni v načrt razvojnih programov.
5. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in v prvem
odstavku 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljnjem
besedilu: ZJF), tudi naslednji prejemki:
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1. prihodki požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne
opreme v gasilskih enotah;
2. prihodki turistične takse in prihodki festivalske takse,
ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev spodbujanja
razvoja turizma v javnem interesu;
3. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. transferni prihodki iz državnega proračuna in proračuna
Evropske unije za sofinanciranje posameznih projektov;
6. prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih
iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo;
7. izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za
financiranje izdatkov, predvidenih v finančnih načrtih krajevnih
skupnosti;
8. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za
gradnjo komunalne opreme;
9. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire;
10. prihodki od nadomestil za upravljanje državnih gozdov, ki se namenijo za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne
infrastrukture.
Prihodki iz naslova okoljske dajatve iz 4. točke prejšnjega
odstavka se lahko porabijo za:
1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu,
razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno
dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg
prenesenih sredstev se poveča obseg sredstev v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, na katerega se ta nanašajo.
6. člen
(namenska poraba sredstev)
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v posebnem
delu proračuna.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno)
ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegle s proračunom določena sredstva za
posamezne namene.
Sredstva, namenjena delovanju krajevnih skupnosti so
namenska sredstva. V primeru rebalansa proračuna ali sprejemanja sklepa občinskega sveta oziroma župana o prerazporejanju sredstev se v sredstva na proračunskih postavkah
krajevnih skupnosti lahko posega le, v kolikor je pridobljeno
soglasje krajevne skupnosti.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni proračunski postavki, ki
jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko
župan samostojno prerazporeja pravice porabe, in sicer neomejeno znotraj posameznega podprograma, med podprogrami
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v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje
ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati
25 % obsega podprograma v sprejetem proračunu, med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % obsega
glavnega programa v sprejetem proračunu in med področji
porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 8 % obsega področja
porabe v sprejetem proračunu. Župan lahko samostojno in
neomejeno prerazporeja pravice porabe znotraj proračunske
postavke med posameznimi podkonti.
Župan poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o
izvrševanju proračuna v drugem polletju proračunskega leta
in z zaključnim računom v naslednjem proračunskem letu o
veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov v prihodnjih letih)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Investicijski program potrdi župan.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in
storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitev ne velja za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 30 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih
financah,
2. proračunski stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi
Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini
56.000 eur. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak
mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
O porabi sredstev proračunske rezerve in porabi sredstev
proračunskega stanovanjskega sklada do višine 20.000 EUR
za posamezni namen odloča župan.
11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
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Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno
porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna za posamezen namen odloča župan.
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16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0036/2019-3
Cerkno, dne 12. maja 2020
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

4. ODPIS DOLGOV
12. člen
(odpis dolgov)
Župan lahko v letu 2020 največ do skupne višine
1.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolgov,
ki jih imajo dolžniki do občine, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatev ali če se zaradi
neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatev ni
mogoče izterjati.
Kot dolgovi po tem členu se skladno s četrtim odstavkom
77. člena Zakona o javnih financah ne štejejo dolgovi do občine
iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Občina Cerkno se v letu 2020 ne bo dolgoročno zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko Občina
Cerkno likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Občina Cerkno lahko izdaja poroštva za obveznosti iz
naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov, katerih ustanoviteljica je, če imajo te osebe zagotovljena sredstva
za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Skupni obseg
poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov v letu
2020 ne sme preseči 50.000 eur.
Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva
v imenu občine sklepa župan.
14. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev
posrednih uporabnikov proračuna ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Posredni proračunski uporabniki proračuna, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem
občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga
iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji
obseg možnega zadolževanja občine. Posredni proračunski
uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v
letu 2020 zadolžijo do skupne višine 900.000 eur in izdajajo
poroštva do skupne višine 50.000 eur.
Soglasje izda občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2021)
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu
2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

1112.

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/16), Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17
in 78/19 – v nadaljevanju: Uredba) in 16. člena Statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski
svet Občine Cerkno na 11. redni seji dne 12. 5. 2020 sprejel

SKLEP
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega
obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi
strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Vodarina

Enota mere
Cena
Količina dobavljene
Na m3 dobavljene vode
pitne vode
m3
0,7517 €
– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s
pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost
Faktor
Število
Število
Cena
priključka omrežnine priključkov x faktor
za faktor
v DN
(EUR)
15 in 20
1
1227
1227
3,7823
25 in 32
3
27
81
11,3471
40
10
1
10
37,8239
50
15
3
45
56,7361
65
30
0
0 113,4719
80 in 90
50
3
150 189,1198
100 in 125
100
0
0 378,2397
150
200
0
0 756,4794
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta.
Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna
odstopanja.
PRIČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
prične veljati s 1. 6. 2020.
Št. 355-0002/2016-5
Cerkno, dne 13. maja 2020
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič
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POPRAVKI

1113.

Popravek Poročila o rasti cen življenjskih
potrebščin na območju Slovenije za marec
2020

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Poročila o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za marec 2020
V Poročilu o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za marec 2020 (Uradni list RS, št. 69/20) se naslov
»Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2020« pravilno glasi »Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2020«, besedilo
»Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2020 v primerjavi
s prejšnjim mesecem nižje za 0,8 %.« pa se pravilno glasi
»Cene življenjskih potrebščin so bile aprila 2020 v primerjavi s
prejšnjim mesecem nižje za 0,9 %.«.
Št. 9621-82/2020/9
Ljubljana, dne 21. maja 2020
EVA 2020-1522-0013
Bojan Nastav
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE

1104.
1105.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o pomilostitvi

1106.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni in
elektronski opremi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena žit
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala
zelenjadnic, razen semena
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje
za pogonski namen v aprilu 2020
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1108.
1109.

1110.

2701
2701

POPRAVKI

Popravek Poročila o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2020
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MINISTRSTVA

2701
2702
2704
2708

BANKA SLOVENIJE

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva

CERKNO

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2020
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 75/20
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
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Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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