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DRŽAVNI ZBOR
1142.

Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika
na Splošnem sodišču Evropske unije
v Luksemburgu

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni
zbor na seji 27. maja 2020 sprejel naslednji

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Maruša BARTOL na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Krškem.
Št. 700-05/20-6/7
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 1126-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

SKLEP
o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem
sodišču Evropske unije v Luksemburgu
Za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske
unije v Luksemburgu se izvoli:
dr. Klemen PODOBNIK.
Št. 700-11/20-3/8
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 1006-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

1143.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

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

Leto XXX

1144.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

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

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Monika MIHELČIČ na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kranju.
Št. 700-05/20-7/7
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 1169-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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1147.

Sklep o imenovanju predsednice in dveh
članov sveta Agencije za energijo

Na podlagi drugega odstavka 392. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo
in 65/20) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 27. maja 2020 sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednice in dveh članov sveta
Agencije za energijo
V svet Agencije za energijo se za dobo šestih let imenujejo:
za predsednico:
dr. Romana JORDAN
za člana:
dr. Borut BRATINA
Aleš FERLEŽ.
Mandat začne teči z 12. 6. 2020.
Št. 320-01/20-1/8
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 1142-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

1146.

Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o Skladu
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
(Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo in
68/08) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 27. maja 2020 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško
V Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško se za člana imenuje:
Jožef KOCUVAN
za preostanek mandatne dobe nadzornega odbora, imenovanega s Sklepom o imenovanju predsednika in devetih članov
Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško z dne 29. 1. 2020 (Uradni list
RS, št. 8/20).
Št. 412-01/20-6/7
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 1174-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

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

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13 in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in
33/03), 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17 in 46/20) ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave
(Uradni list RS, št. 83/18) je Državni zbor na seji 27. maja
2020 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o sestavi
in imenovanju predsednika, podpredsednika,
članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije o ugotavljanju odgovornosti
nosilcev javnih funkcij na programu otroške
kardiologije ter področju nabav
in upravljanja z medicinsko opremo
in zdravstvenim materialom
I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij
na programu otroške kardiologije ter področju nabav in
upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom (Uradni list RS, št. 7/19, 20/19, 64/19, 70/19, 8/20 in
60/20) se
v I. točki:
– besedilo »7 članov in 7 namestnikov članov« spremeni
tako, da se glasi: »9 članov in 9 namestnikov članov« ter
– doda besedilo:
»Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana in 1 namestnika člana.«;
v II. točki:
– imenujejo:
za člana:
za namestnika članov:
Ivan HRŠAK, PS DeSUS
Jurij LEP, PS DeSUS
Zmago JELINČIČ
Jani IVANUŠA, PS SNS.
PLEMENTI, PS SNS

zbor.

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

Št. 020-04/20-14/6
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 1175-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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1148.

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

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13 in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega,
drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03),
112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17 in 46/20) ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave
(Uradni list RS, št. 83/18) je Državni zbor na seji 27. maja
2020 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o sestavi
in imenovanju predsednika, podpredsednika,
članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije o ugotavljanju domnevnega pranja
denarja v NKBM d.d., domnevnega
nezakonitega financiranja politične
stranke SDS in domnevnega
nezakonitega financiranja volilne
kampanje SDS za predčasne volitve
poslancev v Državni zbor 2018
I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v
NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične
stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni
zbor 2018 (Uradni list RS, št. 7/19, 15/19, 34/19, 31/20 in
60/20) se:
v I. točki:
– besedilo »9 članov in 9 namestnikov članov« spremeni
tako, da se glasi: »7 članov in 7 namestnikov članov« ter
– črta besedilo:
»Poslanska skupina Liste Marjana Šarca 1 člana
in 1 namestnika člana,« in
»Poslanska skupina Levica 1 člana in 1 namestnika
člana,«
v II. točki:
– razrešijo:
– član in podpredsednik:
Aljaž KOVAČIČ, PS LMŠ
– članica:
Nataša SUKIČ, PS Levica
– namestnika članov:
Robert PAVŠIČ, PS LMŠ
Primož SITER, PS Levica
– imenuje:
– za člana:
Gregor PERIČ, PS SMC
izmed članov se imenuje za predsednika: Gregor PERIČ,
PS SMC.
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II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/20-15/6
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 1176-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

MINISTRSTVA
1149.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju semena zelenjadnic

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 semena zelenjadnic
1. člen
V Pravilniku o trženju semena zelenjadnic (Uradni list
RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10 in 18/14) se v 1. členu prva
alineja spremeni tako, da se glasi:
»− Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o
trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002,
str. 33), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije
(EU) 2020/432 z dne 23. marca 2020 o spremembi Direktive
Sveta 2002/55/ES glede opredelitve zelenjadnic ter seznama
rodov in vrst iz člena 2(1)(b) (UL L št. 88 z dne 24. 3. 2020,
str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(vrste zelenjadnic)
(1) Vrste zelenjadnic so rastline navedenih vrst, ki so
namenjene za poljedelsko ali vrtnarsko proizvodnjo, vendar ne
za okrasne namene:
1. Allium cepa L.
– skupina cepa (čebula),
– skupina aggregatum (šalotka);
2. Allium fistulosum L. (zimski luk)
– vse sorte;
3. Allium porrum L. (por)
– vse sorte;
4. Allium sativum L. (česen)
– vse sorte;
5. Allium schoenoprasum L. (drobnjak)
– vse sorte;
6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krebuljica)
– vse sorte;
7. Apium graveolens L.
– skupina listna in belušna zelena,
– skupina gomoljna zelena;
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8. Asparagus officinalis L. (špargelj)
– vse sorte;
9. Beta vulgaris L.
– skupina jedilna pesa (rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso),
– skupina listna blitva (mangold);
10. 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);
11. Brassica rapa L.
– skupina kitajski kapus,
– skupina (strniščna) repa;
12. Capsicum annuum L. (feferon ali paprika)
– vse sorte;
13. Cichorium endivia L. (endivija)
– vse sorte;
14. Cichorium intybus L.
– skupina radič za siljenje,
– skupina listnati ali glavnati radič,
– skupina industrijska cikorija, korenasti radič;
15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)
– vse sorte;
16. Cucumis melo L. (melona)
– vse sorte;
17. Cucumis sativus L.
– skupina kumara,
– skupina kumarice za vlaganje;
18. Cucurbita maxima Duchesne (navadna buča)
– vse sorte;
19. Cucurbita pepo L. (vrtna buča (vključno z zrelo bučo,
oljno bučo in bučo patišonko), bučka (vključno z nezrelo bučo
patišonko))
– vse sorte;
20. Cynara cardunculus L.
– skupina artičoka,
– skupina kardij;
21. Daucus carota L. (korenje, krmno korenje)
– vse sorte;
22. Foeniculum vulgare Mill. (navadni komarček)
– skupina azoricum;
23. Lactuca sativa L. (solata)
– vse sorte;
24. Solanum lycopersicum L. (paradižnik)
– vse sorte;
25. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
– skupina listni peteršilj,
– skupina korenasti peteršilj;
26. Phaseolus coccineus L. (turški fižol)
– vse sorte;
27. Phaseolus vulgaris L.
– skupina nizki fižol,
– skupina visoki fižol;
28. Pisum sativum L.
– skupina okroglozrnati grah,
– skupina oglatozrnati grah,
– skupina sladkorni grah;
29. Raphanus sativus L.
– skupina vrtna redkev in redkvica,
– skupina črna redkev;
30. Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)
– vse sorte;
31. Scorzonera hispanica L. (črni koren)
– vse sorte;
32. Solanum melongena L. (jajčevec)
– vse sorte;
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33. Spinacia oleracea L. (špinača)
– vse sorte;
34. Valerianella locusta (L.) Laterr. (navadni motovilec)
– vse sorte;
35. Vicia faba L. (bob)
– vse sorte.
(2) Za zelenjadnice se štejejo tudi vsi hibridi v prejšnjem
odstavku navedenih vrst in skupin.«.
3. člen
V 3. členu se na koncu 6. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. 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).«.
4. 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.«.
5. člen
V 20. členu se v petem odstavku črta besedilo »Organ za
potrjevanje pred prvo uporabo preveri vsebino in obliko etikete
dobavitelja.«.
6. člen
Za 23. členom se doda nov, 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(označevanje standardnega semena in majhnih ES pakiranj
certificiranega semena)
(1) Pakiranja standardnega semena in majhna ES pakiranja certificiranega semena zelenjadnic, se označijo z etiketo
dobavitelja. 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 2. točko priloge 4.«.
7. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(dodatne zahteve za trženje semena)
(1) Če se trži seme za ekološko pridelavo kmetijskih
rastlin, mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi
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. Pri majhnih pakiranjih je ta podatek lahko natisnjen
neposredno na pakiranju ali v njem.
(4) Če se trži seme gensko spremenjene sorte, mora biti
na etiketah ali dokumentih, ki so pritrjeni na pakiranja semena
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ali ki spremljajo partijo tega semena, jasno navedeno, da je
sorta gensko spremenjena.«.
8. člen
V 27. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Organ za potrjevanje odvzame vzorce:
– od vseh uradno potrjenih partij semena kategorije predosnovno seme ter osnovno seme,
– od določenega deleža uradno potrjenih partij semena
kategorije certificirano seme. Delež odvzetih vzorcev v posameznem letu določi organ za potrjevanje.
(3) Pristojni inšpektor odvzame vzorce od določenega
deleža partij semena:
– pri dobaviteljih, ki pakirajo in označujejo pakiranja standardnega semena, namenjenega trženju;
– na trgu, od naključno izbranih partij semena, ki se
tržijo.«.
Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(6) Odvzeti vzorci semena iz drugega in tretjega odstavka tega člena se vključijo v naknadno kontrolo na kontrolnem
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.
(7) V primeru odvzetih vzorcev iz drugega in tretjega
odstavka tega člena se v naknadni kontroli z laboratorijskimi
analizami preveri tudi izpolnjevanje zahtev glede kakovosti
semena iz 1. točke priloge 2.«.
9. člen
V prilogi 1 se v točki 2. (a) pri semenskem posevku vrst iz
rodu Brassica besedilo »500 metrov« nadomesti z besedilom
»600 metrov«.
Za točko 1.1 se doda nova točka 1.2, ki se glasi:
»1.2 Zahteve glede zdravstvenega stanja semenskega
posevka
Semenski posevek zelenjadnic mora biti praktično brez
škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost
semena.
Semenski posevek zelenjadnic 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)«.

Št.

78 / 29. 5. 2020 /

Stran

2765

10. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 2
sestavni del tega pravilnika.
12. člen
V prilogi 4 se v točki 1.1 črta deveta alineja.
Dosedanja deseta alineja postane deveta alineja.
Točka 1.4 se spremeni tako, da se glasi:
»1.4 Če je navedena masa in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se navede vrsta
dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in skupno
maso.«.
V točki 2.1. se črta osma alineja.
Dosedanja deveta alineja postane osma alineja.
Za točko 2.1.1 se doda nova točka 2.1.2, ki se glasi:
»2.1.2 Če je navedena masa in so uporabljeni zrnati
pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se navede
vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in
skupno maso.«.
V točki 2.2. se osma alineja črta.
Dosedanja deveta alineja postane osma alineja.
Za točko 2.2.2 se doda nova točka 2.2.3, ki se glasi:
»2.2.3 Če je navedena masa in so uporabljeni zrnati
pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se navede
vrsta dodatka in približno razmerje med maso čistih semen in
skupno maso.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki uradne potrditve semena zelenjadnic, ki so se
začeli na podlagi Pravilnika o trženju semena zelenjadnic (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10 in 18/14), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 007-59/2020
Ljubljana, dne 25. maja 2020
EVA 2020-2330-0026
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1

»Priloga 2
1. Seme zelenjadnic mora glede kakovosti izpolnjevati zahteve glede kalivosti, tehnične čistote in
drugih zahtev:
Tabela 1.1: Zahteve za kakovost semena zelenjadnic
Kalivost
Tehnična čistota
najmanj
Najmanjši delež
Največji
a
čistega
semena
delež
drugih
Vrsta
(% od čistega
vrst rastlin
semena)
(utežni %)
skupaj
(utežni %)
1

2

3

4

Allium cepa

70

97

0,5

Allium fistulosum

65

97

0,5

Allium sativum

65

97

0,5

Allium schoenoprasum

65

97

0,5

Allium porrum

65

97

0,5

Anthriscus cerefolium

70

96

1

Apium graveolens

70

97

1

Asparagus officinalis

70

96

0,5

*2

97

0,5

*2*3

97

0,5

Beta vulgaris
(skupina jedilna pesa)
Beta vulgaris
(skupina, ki ni jedilna
pesa)

50
70

Brassica oleracea
(skupina cvetača)

70

97

1

Brassica oleracea
(skupina, ki ni cvetača)

75

97

1

Brassica rapa
(skupina kitajski kapus)

75

97

1

Brassica rapa
(skupina strniščna repa)

80

97

1

Capsicum annuum

65

97

0,5

Cichorium endivia

65

95

1

Cichorium intybus
(skupina radič za
siljenje, listnati ali
glavnati radič)
Cichorium intybus
(skupina industrijska
cikorija, korenasti radič)
Citrullus lanatus

65

95

1,5

80

97

1

75

98

0,1

Cucumis melo

75

98

0,1

Druge
zahteve

5

*4

*4
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Cucumis sativus

80

98

0,1

Cucurbita maxima

80

98

0,1

Cucurbita pepo

75

98

0,1

Cynara cardunculus

65

98

0,5

Daucus carota

65

95

1

Foeniculum vulgare

70

96

1

Lactuca sativa

75

95

0,5

Solanum lycopersicum

75

97

0,5

Petroselinum crispum

65

97

1

Phaseolus coccineus

80

98

0,1

Phaseolus vulgaris

75

98

0,1

Pisum sativum

80

Raphanus sativus

70

97

1

Rheum rhabarbarum

70

97

0,5

Scorzonera hispanica

70

95

1

Solanum melongena

65

96

0,5

Spinacia oleracea

75

97

1

Valerianella locusta

65

95

1

Vicia faba

80

98

0,1

Zea mays

85

98

0,1

*1

98

0,1
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*4
*4

Opombe:
*a
( ) sortna čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz
priloge 1;
(1) vrednosti, ki so navedene v stolpcu 4, ne smejo vsebovati semena krmnega graha (Pisum
sativum);
(2) semenski klobčič;
(3) pri enokličnem semenu mora biti kalivost najmanj 90 %, pri večkličnem pa najmanj toliko, kot je
navedeno v stolpcu 3;
(4) zahteve glede zdravstvenega stanja so določene v 2. točki te priloge;
(5) pri sortah sladke koruze, ki sodijo v tip zelo sladke koruze, je najmanjša kalivost 80 % čistega
semena.
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2. Zahteve glede zdravstvenega stanja semena zelenjadnic
Seme mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost
razmnoževalnega materiala.
Seme 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 2016/2031/EU.
Navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu zelenjadnic ob vizualnem
pregledu ne sme presegati pragov iz tabele 2.1:
Tabela 2.1
Bakterije
Nadzorovani nekarantenski
škodljivi organizmi ali simptomi,
ki jih povzročajo nadzorovani
nekarantenski škodljivi
organizmi

Rod ali vrsta semena
zelenjadnic

Prag za navzočnost
nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov na
semenu zelenjadnic

Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et
al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0%

Xanthomonas axonopodis pv.
phaseoli (Smith) Vauterin et al.
[XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0%

Xanthomonas euvesicatoria
Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.

0%

Xanthomonas fuscans subsp.
fuscans Schaad et al.
[XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0%

Xanthomonas gardneri (ex
Šutič 1957) Jones et al
[XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.

0%

Xanthomonas perforans Jones
et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.

0%

Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al.
[XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.

0%

Žuželke in pršice
Nadzorovani nekarantenski
škodljivi organizmi ali simptomi,
ki jih povzročajo nadzorovani
nekarantenski škodljivi
organizmi
Acanthoscelides obtectus (Say)
[ACANOB]

Rod ali vrsta semena
zelenjadnic

Phaseolus
coccineus
Phaseolus vulgaris L.

Prag za navzočnost
nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov na
semenu zelenjadnic
L.,

0%
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Bruchus pisorum (Linnaeus)
[BRCHPI]

Pisum sativum L.

0%

Bruchus rufimanus Boheman
[BRCHRU]

Vicia faba L.

0%

Stran

2769

Ogorčice
Nadzorovani nekarantenski
škodljivi organizmi ali simptomi,
ki jih povzročajo nadzorovani
nekarantenski škodljivi
organizmi
Ditylenchus dipsaci (Kuehn)
Filipjev [DITYDI]

Rod ali vrsta semena
zelenjadnic

Prag za navzočnost
nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov na
semenu zelenjadnic

Allium cepa L., Allium porrum
L.

0%

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim in fitoplazme
Nadzorovani nekarantenski
škodljivi organizmi ali simptomi,
ki jih povzročajo nadzorovani
nekarantenski škodljivi
organizmi

Rod ali vrsta semena
zelenjadnic

Prag za navzočnost
nadzorovanih nekarantenskih
škodljivih organizmov na
semenu zelenjadnic

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0%

Potato spindle tuber viroid
[PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.

0%
«
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Priloga 2
»Priloga 3
PARTIJE SEMENA
Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti:
Največja
velikost partije
semena
(kg)
2
10.000

Najmanjša velikost
vzorca iz posamezne
partije
(g)
3
25

Allium fistulosum

10.000

15

Allium sativum

10.000

20

Allium schoenoprasum

10.000

15

Allium porrum

10.000

20

Anthriscus cerefolium

10.000

20

Apium graveolens

10.000

5

Asparagus officinalis

20.000

100

Beta vulgaris

20.000

100

Brassica oleracea

10.000

25

Brassica rapa

10.000

20

Capsicum annuum

10.000

40

Cichorium endivia

10.000

15

Cichorium intybus
(skupina radič za
siljenje, listnati ali
glavnati radič)

10.000

15

Cichorium intybus
(skupina industrijska
cikorija, korenasti
radič)

10.000

50

Citrullus lanatus
Cucumis melo

20.000
10.000

250
100

Cucumis sativus

10.000

25

Cucurbita maxima

20.000

250

Cucurbita pepo

20.000

150

Cynara cardunculus

10.000

100

Daucus carota

10.000

10

Foeniculum vulgare

10.000

25

Lactuca sativa

10.000

10

Solanum lycopersicum

10.000

20

Vrsta
1
Allium cepa
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Petroselinum crispum

10.000

10

Phaseolus coccineus

20.000

1.000

Phaseolus vulgaris

25.000

1.000

Pisum sativum

25.000

1.000

Raphanus sativus

10.000

50

Rheum rhabarbarum

10.000

135

Scorzonera hispanica

10.000

30

Solanum melongena

10.000

20

Spinacia oleracea

10.000

75

Valerianella locusta

10.000

20

Vicia faba

25.000

1.000

Zea mays.

10.000

1.000
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Pri hibridnih sortah vrst iz zgornje tabele se najmanjša masa vzorca lahko zmanjša na četrtino
določene mase. Masa vzorca semena mora biti najmanj 5 g in sestavljena iz najmanj 400 semen.«
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic

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 oljnic in predivnic
1. člen
V Pravilniku o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni
list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12 in 61/16) se v 1. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002,
str. 74), 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 2002/57/ES).«.
2. člen
V 3. členu se v 15. točki besedilo »na območju Republike
Slovenije« nadomesti z besedilom »končnemu potrošniku«, na
koncu točke pa se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova,
16. točka, ki se glasi:
»16. 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
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 opravljajo v taki razvojni fazi semenskega
posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja
predpisanih zahtev.«.
Za šestim odstavkom se dodata nova, sedmi in osmi
odstavek, ki se glasita:
»(7) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko poljske preglede semenskega posevka, namenjenega
pridelavi certificiranega semena, certificiranega semena prve
množitve, certificiranega semena druge množitve ali certificiranega semena tretje množitve, opravi preglednik pod uradnim
nadzorom organa za potrjevanje, če je bilo za zasnovo se-
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menskega posevka uporabljeno seme, katerega vzorec je bil
vključen v naknadno kontrolo iz 26. 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.
(8) Organ za potrjevanje izvede uradni nadzor nad preglednikom pod uradnim nadzorom 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
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 besedilo »oziroma
vzorčevalec pod uradnim nadzorom« črta.
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, certificiranega semena tretje 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 20. 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 velja za uradne
etikete, s katerimi se označijo majhna pakiranja semena.«.
V sedmem odstavku se beseda »etiketah« nadomesti z
besedilom »uradnih etiketah iz prvega odstavka tega člena«.
7. člen
Za 20. členom se doda nov, 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(etikete dobavitelja)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko majhna
pakiranja semena 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, se pripravli
v skladu s tem členom in 5. točko priloge 4.«.
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8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(dodatne zahteve za trženje)
(1) Če se trži seme za ekološko pridelavo kmetijskih
rastlin, mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi
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
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(naknadna kontrola)
(1) Vzorci semena se za naknadno kontrolo kakovosti
semenskega materiala kmetijskih rastlin 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,
– od najmanj 5 % in največ 10 % uradno potrjenih partij
semena kategorije certificirano seme, certificirano seme prve
množitve, certificirano seme druge množitve ali certificirano
seme tretje množitve ali trgovsko seme; delež vzorcev, ki se
odvzamejo v posameznem letu, se določi na podlagi rezultatov
naknadne kontrole semena 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 ali druge
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 ali tretje 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
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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 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. Zahteve glede zdravstvenega stanja semenskega
posevka
Semenski posevek oljnic in predivnic mora biti praktično
brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.
Semenski posevek oljnic in predivnic 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).
Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora semenski posevek sončnice izpolnjevati tudi zahteve, določene v Preglednici 2.
Preglednica 2: Dovoljeni pragovi prisotnosti nadzorovanih
nekarantenskih škodljivih organizmov v semenskem posevku
sončnice (Helianthus annuus L.)
Glive in oomicete
Nadzorovani nekarantenski
Dovoljeni prag prisotnosti
škodljivi organizem
v semenskem posevku,
namenjenem pridelavi
predosnovnega, osnovnega
ali certificiranega semena
Plasmopara halstedii (Farlow)
0 %«.
Berlese & de Toni [PLASHA]
11. člen
V prilogi 2 se C. točka spremeni tako, da se glasi:
»C. ZAHTEVE GLEDE ZDRAVSTVENEGA STANJA
SEMENA
Seme oljnic in predivnic mora biti praktično brez škodljivih
organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.
Seme oljnic in predivnic mora izpolnjevati tudi zahteve
glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo,
določenih v Uredbi 2016/2031/EU.
Seme oljnic in predivnic, navedenih v Preglednici 3, mora
glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov izpolnjevati tudi zahteve glede prisotnosti škodljivih organizmov
ali njihovih simptomov, določenih v Preglednici 3.

Preglednica 3: Dovoljeni pragovi prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v ali na semenu
Nadzorovani nekarantenski škodljivi
organizmi ali simptomi, ki jih ti povzročajo
Alternaria linicola Groves & Skolko
[ALTELI]

Glive in oomicete
Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Linum usitatissimum L.

Dovoljeni pragovi prisotnosti škodljivih
organizmov ali simptomov
v ali na semenu kategorije predosnovno,
osnovno in certificirano seme
5 %;
5 % okuženih z Alternaria linicola,
Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini in Fusarium spp.
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Linum usitatissimum L. – lan za vlakna

1 %;
5 % okuženih z Alternaria linicola,
Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Linum usitatissimum L. – lan za seme

5 %;
5 % okuženih z Alternaria linicola,
Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L.,
Linum usitatissimum L.

5%

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %;
5 % okuženih z Alternaria linicola,
Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell)
J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips
[DIAPPC]
Diaporthe phaseolorum var.
sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr.

15 % za okužbo s Phomopsis complex

Fusarium (anamorfni rod) Link [1FUSAG], Linum usitatissimum L.
razen Fusarium oxysporum f. sp.
albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon
[FUSAAL] in Fusarium circinatum
Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

5 %;
5 % okuženih z Alternaria linicola,
Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Plasmopara halstedii (Farlow)
Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0%

Sclerotinia sclerotiorum (Libert)
de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs, Sinapis alba L.

V laboratorijski preiskavi
reprezentativnega vzorca partije semena,
določenega v stolpcu 4 priloge 3, je lahko
odkritih največ pet sklerocijev ali delcev
sklerocijev.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert)
de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim),
Helianthus annuus L.

V laboratorijski preiskavi
reprezentativnega vzorca partije semena,
določenega v stolpcu 4 priloge 3, je lahko
odkritih največ deset sklerocijev ali delcev
sklerocijev.«.

12. člen
V prilogi 4 se v 5. točki druga alineja črta.
Dosedanje tretja do deseta alineja postanejo druga do
deveta alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki uradne potrditve semena zelenjadnic, ki so se
začeli na podlagi Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
(Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12 in 61/16),
se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 007-55/2020
Ljubljana, dne 25. maja 2020
EVA 2020-2330-0049
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1151.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin
in pese

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka
10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstavka
14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka
15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka
22. člena, desetega odstavka 23. 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 krmnih rastlin in pese
1. člen
V Pravilniku o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09, 38/10, 85/13
in 15/17) se v 1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»− Direktivo Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298),
zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU)
2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv
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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
66/401/EGS), in«.
2. člen
V 3. členu se na koncu 11. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 12. točka, ki se glasi:
»12. 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
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 opravljajo v taki razvojni fazi semenskega
posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja
predpisanih zahtev.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom se dodata nova, peti in
šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) 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.
(6) 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
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 besedilo »oziroma
vzorčevalec pod uradnim nadzorom« črta.
Za dosedanjim 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:
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– 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 majhna
ES A pakiranja, majhna ES B pakiranja in majhna ES pakiranja
pese.«.
V sedmem odstavku se beseda »etiketah« nadomesti z
besedilom »uradnih etiketah iz prvega odstavka tega člena«.
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 ES A pakiranja, majhna ES B pakiranja in majhna ES
pakiranja pese 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 za vsako vrsto majhnega pakiranja dobavitelj priloži zahtevi za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, se pripravi v skladu s tem členom
in 5. točko priloge 4.«.
8. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(dodatne zahteve za trženje)
(1) Če se trži seme za ekološko pridelavo kmetijskih
rastlin, mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi
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. Pri majhnih EU A pakiranjih, majhnih EU B pakiranjih
in majhnih EU pakiranjih pese je ta podatek lahko natisnjen
neposredno na pakiranju.
(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.«.

Stran

2776 /

Št.

78 / 29. 5. 2020

Uradni list Republike Slovenije

9. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(naknadna kontrola)
(1) Vzorci semena se za naknadno kontrolo kakovosti
semenskega materiala kmetijskih rastlin 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,
– od najmanj 5 % in največ 10 % uradno potrjenih partij
semena kategorije certificirano seme ali certificirano seme prve
množitve ali certificirano seme druge množitve ali trgovsko
seme; delež vzorcev, ki se odvzamejo v posameznem letu,
se določi na podlagi rezultatov naknadne kontrole semena 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.

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
ali simptomi, ki jih povzročajo

(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 za točko 1.2 doda nova točka 1.3, ki se
glasi:
»1.3 Zahteve glede zdravstvenega stanja semenskega
posevka
Semenski posevek krmnih rastlin in pese mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in
kakovost semena.
Semenski posevek krmnih rastlin 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).
Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora semenski posevek lucerne (Medicago sativa L.)
izpolnjevati tudi zahteve iz preglednice:

Kategorije semenskega posevka
za pridelavo:

Dovoljeni prag prisotnosti
v semenskem posevku:

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
(McCulloch 1925) Davis et. al [CORBIN]

– predosnovnega semena,
– osnovnega semena in
– certificiranega semena

0%

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

– predosnovnega semena,
– osnovnega semena in
– certificiranega semena

0 %«.

11. člen
V prilogi 2 se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Zahteve glede zdravstvenega stanja semena
Seme krmnih rastlin in pese mora biti praktično brez
škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost
semena.
Seme krmnih rastlin mora izpolnjevati tudi zahteve glede
karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, določene v Uredbi 2016/2031/EU.
Glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora seme lucerne (Medicago sativa L.) izpolnjevati tudi
zahteve iz preglednice:
Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi,
ki jih povzročajo

Kategorije semena:

Dovoljeni pragovi prisotnosti
v semenu:

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925)
Davis et. al [CORBIN]

– predosnovno seme,
– osnovno seme in
– certificirano seme

0%

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

– predosnovno seme,
– osnovno seme in
– certificirano seme

0 %«.

Uradni list Republike Slovenije
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki uradne potrditve semena zelenjadnic, ki so se
začeli na podlagi Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in
pese (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09, 38/10,
85/13 in 15/17), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 007-60/2020
Ljubljana, dne 25. maja 2020
EVA 2020-2330-0048
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1152.

Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe
o začasnem delovnem času notarjev v času
trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2
(COVID-19)

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ministrica za pravosodje izdaja

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti Odredbe o začasnem
delovnem času notarjev v času trajanja
epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2
(COVID-19)
1. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS,
št. 33/20).
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odredba začne veljati 1. junija 2020.
Št. 007-173/2020
Ljubljana, dne 25. maja 2020
EVA 2020-2030-0019
Mag. Lilijana Kozlovič
ministrica
za pravosodje

1153.

Odredba o sprejemu izobraževalnega
programa za odrasle Slovenščina kot drugi
in tuji jezik

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost
in šport izdaja
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ODREDBO
o sprejemu izobraževalnega programa
za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije
za izobraževanje odraslih, sprejetega na 102 seji, ki je potekala
v dopisni obliki od četrtka 23. do četrtka 30. aprila 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme izobraževalni
program za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik.
2. člen
(1) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
nadomešča izobraževalni program za odrasle Slovenščina za
tujce, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnem programu
za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik (Uradni list RS,
št. 6/15).
(2) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-25/2020
Ljubljana, dne 18. maja 2020
EVA 2020-3330-0021
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

1154.

Odredba o sprejemu višješolskega študijskega
programa Elektrotehnika

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost
in šport izdaja

ODREDBO
o sprejemu višješolskega
študijskega programa Elektrotehnika
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije
za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 176. seji,
dne 17. januarja 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in
šport sprejme višješolski študijski program Elektrotehnika za
pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir elektrotehnike/
inženirka elektrotehnike, okrajšano inž. el. teh.
2. člen
(1) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena nadomešča višješolski študijski program Elektronika, ki je bil sprejet
s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih
študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
(2) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem
spletnem mestu državne uprave.
(3) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena se
začne izvajati s študijskim letom 2021/2022.
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3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2020
Ljubljana, dne 18. maja 2020
EVA 2020-3330-0022
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

1155.

Odredba o spremembah Odredbe o začasnih
ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede
najmanjšega obsega zdravstvenega varstva
živali ter označevanja in registracije živali

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
(Uradni list RS, št. 36/20) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano izdaja

Uradni list Republike Slovenije
1156.

Valorizacijski količniki za preračun osnov
iz prejšnjih let zavarovanja na raven
povprečne plače na zaposleno osebo,
izplačane za leto 2019

Na podlagi četrtega odstavka 35. 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) minister
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju
z ministrom za finance objavlja

VALORIZACIJSKE KOLIČNIKE
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja
na raven povprečne plače na zaposleno osebo,
izplačane za leto 2019
Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2020,
predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače,
izplačane za leto 2019, tako, da se preračuna povprečna mesečna osnova iz leta:

ODREDBO
o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih
v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega
obsega zdravstvenega varstva živali
ter označevanja in registracije živali

1965

s količnikom

4360101,708

1966

s količnikom

3296533,209

1967

s količnikom

2984992,708

1968

s količnikom

2724516,915

1969

s količnikom

2366152,756

1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali
ter označevanja in registracije živali (Uradni list RS, št. 41/20
in 55/20) se v 1. členu črta druga alineja.

1970

s količnikom

1974086,747

1971

s količnikom

1653282,632

1972

s količnikom

1403795,020

1973

s količnikom

1212112,166

2. člen

1974

s količnikom

964953,238

1975

s količnikom

771469,288

1976

s količnikom

667734,357

1977

s količnikom

560764,526

1978

s količnikom

460163,199

1979

s količnikom

367420,988

1980

s količnikom

309837,272

1981

s količnikom

238192,157

1982

s količnikom

189094,561

1983

s količnikom

148767,368

1984

s količnikom

97843,936

1985

s količnikom

49417,712

1986

s količnikom

22181,474

1987

s količnikom

10021,078

1988

s količnikom

3775,090

1989

s količnikom

230,101

1990

s količnikom

48,017

1991

s količnikom

26,194

1992

s količnikom

8,816

1993

s količnikom

5,880

1994

s količnikom

4,583

1995

s količnikom

3,855

1996

s količnikom

3,344

1997

s količnikom

2,994

1998

s količnikom

2,732

1999

s količnikom

2,493

2000

s količnikom

2,253

3. člen se črta.

3. člen
V 4. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Rok iz četrtega odstavka 6. člena Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS,
št. 87/14, 15/16 in 78/18; v nadaljnjem besedilu: PEIRŽERŽ) se
v letu 2020 podaljša tako, da se izteče 60. dan po prenehanju
veljavnosti ukrepov iz te odredbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(prehodna določba)
Imetniki psov, pri katerih je obveznost cepljenja psov v
skladu s PUUPŠZS nastopila v času razglašene epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in ne zagotovijo
cepljenja psov do 31. maja 2020, to storijo najpozneje do
30. junija 2020.
5. člen
(končna določba)
Ta odredba začne veljati 31. maja 2020.
Št. 007-211/2020
Ljubljana, dne 26. maja 2020
EVA 2020-2330-0089
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom
s količnikom

Št.

2,013
1,834
1,706
1,614
1,540
1,465
1,358
1,260
1,219
1,173
1,148
1,143
1,137
1,127
1,119
1,100
1,067
1,037
1,000

Št. 0072-6/2020
Ljubljana, dne 5. maja 2020
EVA 2020-2611-0027
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Soglašam!
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

BANKA SLOVENIJE
1157.

Sklep o uporabi Smernic o zakonskih
in zasebnih moratorijih na odplačevanje
posojil, uporabljenih zaradi pandemije
COVID-19

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v
nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih
moratorijih na odplačevanje posojil,
uporabljenih zaradi pandemije COVID-19
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v
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nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 2. aprila 2020
na svoji spletni strani objavil Smernice o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/02; v nadaljevanju
smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena opredeljujejo
bonitetno obravnavo zakonskih in zasebnih moratorijev na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19.
Smernice se nanašajo na uporabo opredelitve neplačila v
skladu s 178. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah
za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi
Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013,
str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013) in na razvrstitev izpostavljenosti na podlagi opredelitve restrukturiranja v
skladu s 47.b členom navedene uredbe.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. kreditne institucije iz točke (1) prvega odstavka 4. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013 in
2. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju
banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na
banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje
nalog in pooblastil pristojnega organa.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se namesto merila iz točke (f) desetega odstavka smernic kot splošni
moratorij šteje moratorij, če je kreditojemalec vlogo zanj naslovil na banko v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o
interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev
(Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP).
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. maja 2020
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

1158.

Sklep o uporabi Smernic o usklajenih
opredelitvah in predlogah za načrte
financiranja kreditnih institucij na podlagi
priporočila A4 ESRB/2012/2

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v
nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
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SKLEP
o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah
in predlogah za načrte financiranja kreditnih
institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2

Uradni list Republike Slovenije
za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (Uradni list RS, št. 47/15).
Ljubljana, dne 26. maja 2020
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
(UL L 331, 15. 12. 2010, str. 12); v nadaljevanju Uredba (EU)
št. 1093/2010) dne 9. decembra 2019 objavil Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih
institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (v nadaljevanju
smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo
vsebino, navodila in enotne oblike za poročanje o načrtih financiranja na podlagi četrtega odstavka priporočila A iz Priporočil
Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. decembra 2012 o financiranju kreditnih institucij (Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. decembra 2012
o financiranju kreditnih institucij (UL L 119, 25. 4. 2013, str. 1);
v nadaljevanju priporočila ESRB).
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. kreditne institucije, kot so opredeljene v 1. točki prvega
odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah
za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi
Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013,
str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), ki o načrtih
financiranja poročajo svojim pristojnim organom v skladu z
nacionalnim okvirom za izvajanje priporočil ESRB in področjem
uporabe teh smernic;
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v točki (i) drugega
odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji
(v nadaljevanju banke) in o načrtih financiranja poročajo Banki
Slovenije;
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke, ki so v skladu s poglavjem 2 naslovom II dela
ena Uredbe (EU) št. 575/2013 zavezane k izpolnjevanju zahtev na konsolidirani podlagi ter banke, ki so v skladu s poglavjem 1 naslovom II dela ena Uredbe (EU) št. 575/2013
zavezane k izpolnjevanju zahtev na posamični podlagi in pri
tem niso vključene v konsolidacijo na podlagi 19. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013, upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene nanje.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti
upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na
izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. decembra 2020.
(2) Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah

1159.

Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju
in izmenjavi informacij za namen Direktive
(EU) 2015/849 med pristojnimi organi,
ki nadzirajo kreditne in finančne institucije

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR,
41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v
nadaljevanju: ZBan-2), enajstega odstavka 243. člena Zakona
o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja
in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr; v
nadaljevanju: ZPlaSSIED) prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi
informacij za namen Direktive (EU) 2015/849
med pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne
in finančne institucije
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi 16. člena in prvega odstavka 56. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi
Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in
o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa
Komisije 2009/78/ES, Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi
Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in Uredbe (EU) št. 1095/2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ
za vrednostne papirje in trge) dne 16. decembra 2019 sprejel Končne smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij
za namen Direktive (EU) 2015/849 med pristojnimi organi, ki
nadzirajo kreditne in finančne institucije z oznako JC 2019 81
(v nadaljevanju: smernice), ki so bile istega dne objavljene na
njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo:
a) okvir za sodelovanje in izmenjavo informacij med organi,
pristojnimi za izvajanje nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PPDFT)
nad kreditnimi in finančnimi institucijami, in sicer v obliki dvostranskega sodelovanja ali v obliki nadzorniških kolegijev, ter
b) ustanovitev in delovanje nadzorniških kolegijev za PPDFT.
(3) Smernice se uporabljajo za pristojne organe, ki so
opredeljeni v ii. točki drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU)
št. 1093/2010, v ii. točki drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1094/2010 ter v ii. točki tretjega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 in so pristojni za nadziranje
skladnosti poslovanja institucij z zahtevami iz Direktive (EU)
št. 2015/849.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za Banko Slovenije, ki kot pristojni organ izvaja naloge

Uradni list Republike Slovenije
nadzora na področju PPDFT, kot to določa 139. člen v povezavi
s prvim odstavkom 151. člena Zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in
81/19, v nadaljevanju: ZPPDFT-1) ter 9. členom ZBan-2 in
243. členom ZPlaSSIED. Obveznost sodelovanja nadzornih organov iz 139. člena ZPPDFT-1 s pristojnimi nadzornimi organi
iz držav članic in tretjih držav ter tudi z evropskimi nadzornimi
organi je opredeljena v 156., 157. in 158. členu ZPPDFT-1.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nadzora na področju PPDFT v skladu z določbami ZBan-2, ZPlaSSIED in
ZPPDFT-1 v celoti upoštevala smernice.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
30. septembra 2020.
Ljubljana, dne 26. maja 2020
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

1160.

Obvestilo o začetku uporabe določb
3. in 4. člena Sklepa o spremembah
in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah
in letnih poročilih bank in hranilnic

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih
poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 73/19) guverner
Banke Slovenije objavlja

OBVESTILO
o začetku uporabe določb 3. in 4. člena Sklepa
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank
in hranilnic
Določbe 3. in 4. člena Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 73/19), ki se nanašajo na:
– vsebino in obliko poročila o finančnih informacijah na
posamični podlagi, ki je spremenjena z dopolnitvami in spremembami točk (a), (b) in (c) 24. člena sklepa, in
– novi shemi izkaza poslovnega izida in konsolidiranega
izkaza poslovnega izida,
se uporabljajo najpozneje od 1. junija 2020.
Ljubljana, dne 26. maja 2020
Boštjan Vasle
guverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1161.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno be-
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sedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18
– ZNOrg in 9/19), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministrice za izobraževanje, znanost in šport št. 007-25/2020/24 z
dne 6. 5. 2020 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije na 4. dopisni seji dne 11. 5.
2020 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o postopkih (so)
financiranja in ocenjevanja ter spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja
ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19) se za 67. členom doda nov
67.a člen, ki se glasi:
»67.a člen
(tematski poziv)
(1) V skladu s proračunskimi možnostmi lahko agencija na
podlagi tematskega poziva poveča financiranje raziskovalnih
programov, pri čemer se obdobje povečanja financiranja opredeli v pozivu in ne sme biti daljše od trajanja raziskovalnega
programa. Tematike poziva, ki jih določi strokovna komisija, se
upoštevajo v postopku ocenjevanja prijav, v katerem se oceni,
ali se vsebina prijave nanaša na izbrano tematiko oziroma
tematike javnega poziva.
(2) Povečanje financiranja raziskovalnih programov ob
upoštevanju tematik poziva temelji na ocenjevanju prijav, pri
katerem se uporabljajo kriteriji iz drugega odstavka 33. člena
tega pravilnika, in sicer:
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost,
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe
pričakovanih rezultatov raziskav,
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.
(3) Za ocenjevanje prijav pri kriteriju Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost se uporabljajo naslednji
kazalniki iz priloge 2:
– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
– Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).
(4) Za ocenjevanje prijav pri kriteriju Potencialni vpliv
zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov
raziskav se uporabljata naslednja kazalnika iz priloge 2:
– Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva,
družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
– Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik
5.4.).
(5) Za ocenjevanje prijav pri kriteriju Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja se uporablja naslednji kazalnik iz
priloge 2:
– Izvedljivost znanstvenega pristopa (kazalnik 6.3.).
(6) Ocenjevalni postopek izvajata občasno strokovno telo,
ki ga imenuje ZSA, in panel. Panel, ki ga imenuje direktor
agencije, sestavljajo člani OST in tuji člani panela s seznama
recenzentov agencije, ki jih predlaga OST. Če glede na vsebino
prijave na posamezni tematiki ni dovolj ustreznih ali razpoložljivih kandidatov za člane panela, lahko OST predlaga dodatne
tuje člane panela izven seznama recenzentov agencije.
(7) Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva člana panela, pri čemer mora posamezno prijavo
oceniti najmanj en tuji član panela. Član panela prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja prijav, navedenih
v drugem odstavku tega člena, tako da izpolni ocenjevalni
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obrazec, ki vsebuje številčne ocene. Član panela k številčni
oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli
oceno na polovico točke natančno) za vsak posamezen kriterij
poda tudi opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Na plenarni seji panel uskladi ocene posameznih
prijav raziskovalnih programov. Oceno prijave panel uskladi
tako, da za vsak posamezen kriterij poda usklajene številčne
in opisne ocene, seštevek teh ocen pa sestavlja skupno oceno prijave. Na plenarni seji panela sodeluje tudi opazovalec,
ki ga imenuje ZSA.
(8) Panel na plenarni seji oblikuje predlog prednostnega seznama prijav, vključno s predlogom višine finančnih
sredstev. Panel razvrsti prijave po padajočih ocenah ob upoštevanju tematik poziva. Postopek razvrščanja prijav pri oblikovanju prednostnega seznama prijav je podrobneje določen
v metodologiji in pozivu. Panel pri oblikovanju predloga prednostnega seznama prijav hkrati upošteva, da se v postopek
za določitev obsega financiranja oziroma izbora prijav lahko
uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja prijav pri vsakem kriteriju ocenjevanja prijav doseže
oceno najmanj 3,0 točke. Prijava, ki v postopku ocenjevanja
pri katerem koli kriteriju ocenjevanja ne doseže ocene najmanj
3,0 točke, se na predlog ZSA zavrne s sklepom direktorja ali
v primeru RO s koncesijo z odločbo ministra, pristojnega za
znanost.
(9) Predlog prednostnega seznama prijav, ki ga oblikuje
panel, OST pošlje v obravnavo ZSA, ki na tej podlagi sprejme predlog sklepa o izboru prijav. Sklep o višini dodatnega
financiranja za posamezni raziskovalni program JRO sprejme
direktor na predlog ZSA. Odločbo o dodatnem financiranju za
RO s koncesijo na predlog ZSA sprejme minister, pristojen za
znanost, v skladu z določbami podzakonskega akta, ki ureja
koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti. Dodeljena sredstva se štejejo med sredstva za
financiranje raziskovalnih programov.
(10) Po uskladitvi ocen prijav na plenarni seji panela
posamične ocene prijav pridobijo status dokumenta »delovna
verzija« in niso predmet obravnave v nadaljevanju postopka izbora prijav, niti niso predmet ugovornih postopkov po pravilniku
o postopkih in sodnih postopkov.
(11) Če raziskovalni program izvaja več RO, povečanega
obsega financiranja izvajalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati iz ene v drugo RO.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2020-3
Ljubljana, dne 11. maja 2020
EVA 2020-1647-0001
Dr. Jana Kolar
predsednica Upravnega odbora agencije

1162.

Uradni list Republike Slovenije
tuta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) je Strokovni svet na
seji 20. maja 2020 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil
o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik,
preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji
revizor in preizkušeni revizor informacijskih
sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu
vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov
1. člen
V Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji
revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, spisu
v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih
imetnikov nazivov se:
– v 11. členu besedilo »dve leti« nadomesti z besedilom
»tri leta«;
– v 14. členu besedilo »dve leti« nadomesti z besedilom
»tri leta«;
– v 17. členu besedilo »dve leti« nadomesti z besedilom
»tri leta«;
– v 20. členu besedilo »dve leti« nadomesti z besedilom
»tri leta«;
– v 22. členu besedilo »dve leti« nadomesti z besedilom
»tri leta«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 4/20
Ljubljana, dne 20. maja 2020
Predsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Samo Javornik

1163.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih
preizkušenih imetnikov strokovnega naziva
iz člena 9/II-7. ZRev-2

Na podlagi 9. člena in 2. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K
in 84/18) ter 7. in 8. točke 15. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) ter 11., 14., 17. in
20. člena Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji
revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu
v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih
imetnikov nazivov je strokovni svet na seji 20. 5. 2020 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pogojih za uvrščanje
na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov
strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi
potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni
davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni
notranji revizor in preizkušeni revizor
informacijskih sistemov, vpisu v registre
pri Inštitutu ter načinu vodenja seznamov
aktivnih imetnikov nazivov

1. člen
V Pravilniku o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7
ZRev-2 (odslej Pravilnik) se v 3. členu beseda »dve« nadomesti z besedo »tri« ter beseda »dvoletno« z besedo »triletno«.

Na podlagi 9. člena in 2. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K
in 84/18) ter 7. in 8. točke 15. člena Statuta Slovenskega inšti-

2. člen
V Pravilniku se v točki a. prvega odstavka 5. člena beseda
»dveletnega« nadomesti z besedo »triletnega«.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 5/20
Ljubljana, dne 20. maja 2020
Predsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Samo Javornik

1164.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o priznanju dodatnega izobraževanja
za revizorje, preizkušene računovodje,
preizkušene notranje revizorje, preizkušene
poslovne finančnike, preizkušene revizorje
informacijskih sistemov in preizkušene
davčnike

Na podlagi 9. člena in 2. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K
in 84/18) ter 7. in 8. točke 15. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) je Strokovni svet na
seji 20. maja 2020 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o priznanju dodatnega
izobraževanja za revizorje, preizkušene
računovodje, preizkušene notranje revizorje,
preizkušene poslovne finančnike, preizkušene
revizorje informacijskih sistemov
in preizkušene davčnike
I
1. člen
V Pravilniku o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnik, preizkušene revizorje
informacijskih sistemov in preizkušene davčnike se prvi in drugi
odstavek 2. člena spremenita tako, da se glasita
»(1) Oseba, ki ji je Slovenski inštitut za revizijo (odslej
Inštitut) izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva (odslej
imetnik strokovnega naziva), lahko vloži zahtevek za objavljanje podatkov vsaka tri leta. Inštitut podatke objavlja, če oseba
s strokovnim nazivom predloži dokaze, da je opravila program
dodatnega izobraževanja po tem pravilniku, s katerim je pridobil najmanj 120 točk v treh letih.
(2) Če ima imetnik strokovnega naziva več strokovnih
nazivov, mora za podaljšanje objave podatkov za vsak dodatni
naziv zbrati dodatnih 60 točk v treh letih.«
2. člen
V Pravilniku o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje,
preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike se doda
»6. člen
(1) Pravila o obdobju vpisa in najmanjšem številu ur
potrebnega dodatnega izobraževanja za ponovni vpis na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz
člena 9/II-7 ZRev-2 iz prvega odstavka 2. člena tega Pravilnika
se začnejo uporabljati po poteku obdobja vpisa na sezname
aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva pred uveljavitvijo tega Pravilnika.
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(2) Aktivni preizkušeni imetniki strokovnega naziva, ki
so bili vpisani na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov
strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2 ob uveljavitvi tega
Pravilnika morajo za prvi ponovni vpis na sezname zagotoviti
najmanj 80 ur dodatnega izobraževanja.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 6/20
Ljubljana, dne 20. maja 2020
Predsednik Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Samo Javornik

1165.

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokošolskih zavodov in študijskih
programov

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega
odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) na
151. seji dne 21. 5. 2020 sprejel

AKT
o spremembah in dopolnitvah
Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokošolskih zavodov in študijskih programov
1. člen
V 3. členu Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS,
št. 42/17, 14/19 in 3/20; v nadaljnjem besedilu: Merila za akreditacijo) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Agencija v skladu s temi merili in na podlagi vloge mednarodne zveze univerz odloča tudi o akreditacijah študijskih
programov mednarodne zveze univerz s sedežem v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: mednarodna zveza univerz), ki jih
sprejmejo pristojni organi, določeni v statutu ali drugem temeljnem aktu te zveze univerz.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
2. člen
V poglavju II.2.2 Zunanja evalvacija študijskega programa
se v prvem odstavku za piko doda naslednji stavek:
»Zunanja evalvacija skladno s temi merili akreditiranega
študijskega programa mednarodne zveze univerz se opravi
kot evalvacija vzorca študijskega programa najmanj na vsakih
pet let, lahko pa tudi v postopku izredne evalvacije študijskega
programa.«
3. člen
V 31. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Mednarodna zveza univerz lahko vloži vlogo za akreditacijo študijskega programa v skladu s temi merili. Svet agencije v
postopku akreditacije študijskega programa mednarodne zveze
univerz presoja, če mednarodna zveza univerz izpolnjuje vse
standarde kakovosti za akreditacijo iz teh meril ter določbe
ZViS o študijskih programih, strokovnem, znanstveno-raziskovalnem in umetniškem delu, visokošolskih učiteljih in sode-
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lavcih, prostorih in opremi, potrebnih za izvajanje študijskega
programa, ter knjižnici.«
4. člen
V poglavju III.2.2 Akreditacija študijskega programa se
1. točka dopolni tako, da se za besedo »programa« doda naslednje besedilo:
»ali sklep pristojnega organa mednarodne zveze univerz, določenega v statutu ali drugem temeljnem aktu te
zveze«.
5. člen
45. člen se dopolni tako, da se:
– v prvi alineji 1. točke drugega odstavka za besedo
»akreditiran« doda naslednje besedilo: »ali s katerih ima akreditirane študijske programe«,
– za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Vse večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti se v
povezavi z zunanjo in vzorčno evalvacijo študijskega programa
ugotavljajo tudi pri mednarodni zvezi univerz, razen neskladnosti pod 8. točko drugega odstavka tega člena.«
– dosedanji drugi odstavek postane tretji.
6. člen
V 49.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V roku dveh let od dokončnosti odločbe in na način iz
prvega odstavka tega člena mora poročati tudi mednarodna
zveza univerz, in sicer za študijske programe, ki jim je bila
podeljena akreditacija na podlagi teh meril, ali je potreba po
poročanju nastala po izredni evalvaciji.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti.
7. člen
V 50. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, svet
agencije študijske programe mednarodne zveze univerz, ki so
akreditirani v skladu s temi merili, vključi v vzorec za evalvacijo
najmanj na vsakih pet let.«
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
8. člen
V 53. členu se pri točki B. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU za besedilom »Datum sprejetja študijskega programa
na visokošolskem zavodu: _________.« spremeni besedilo v
okvirčku tako, da se po novem glasi:
»
Priložite sklep senata univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda ali pristojnega organa mednarodne
zveze univerz o sprejetju študijskega programa.
«
9. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 072-6/2020/62
Ljubljana, dne 21. maja 2020
Dr. Peter Purg
predsednik sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

Obvestilo o ukinitvi monografij karizoprodol
(1689), meprobamat (0407) in nalidiksna kislina
(0701) iz Evropske farmakopeje

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) Javna agencija Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

OBVESTILO
o ukinitvi monografij karizoprodol (1689),
meprobamat (0407) in nalidiksna kislina (0701)
iz Evropske farmakopeje
I
Monografije karizoprodol (1689), meprobamat (0407) in
nalidiksna kislina (0701) iz Evropske farmakopeje (European
Pharmacopoeia) se v skladu z »Resolucijo AP-CPH (19) 6«,
ki jo je 18. decembra 2019 na predlog Komisije za Evropsko
farmakopejo z dne 26. novembra 2019 v Strasbourgu sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in
farmacevtsko skrb (CD-P-PH) (Delni sporazum), 1. januarja
2021 ukinejo.

nije.

II
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 0070-25/2020
Ljubljana, dne 18. maja 2020
EVA 2020-2711-0012
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Momir Radulović
direktor

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1167.

Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene
v zdravstveni negi, sprejeta na 38. seji
dne 26. 5. 2020

RAZLAGA
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni
negi, sprejeta na 38. seji dne 26. 5. 2020
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v
zdravstveni negi je na podlagi 8. točke Obligacijskega dela
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni
list RS, št. 60/98 in nasl.) na 38. seji, dne 26. 5. 2020 sprejel
naslednjo dopolnitev razlage:
49. člen – druga alineja prvega odstavka
Razlaga druge alineje prvega odstavka 49. člena Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, objavljena v
Uradnem listu RS, št. 58/20 z dne 24. 4. 2020, se dopolni tako,
da se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Zaposleni uveljavlja koriščenje odsotnosti z dela, ki mora
biti namensko in časovno vezana na elementarno nesrečo, z
obrazloženo vlogo.«
Predsednica
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe
za zaposlene v zdravstveni negi
Darja Vižintin Zupančič

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1168.

78 / 29. 5. 2020 /

Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije
glede določbe, ki se nanaša na pravico
do izrednega letnega dopusta zaradi
razglašene epidemije, sprejeti na 81. seji
dne 6. 5. 2020 in dne 26. 5. 2020

RAZLAGA
Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije glede določbe,
ki se nanaša na pravico do izrednega letnega
dopusta zaradi razglašene epidemije, sprejeti
na 81. seji dne 6. 5. 2020 in dne 26. 5. 2020
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na podlagi 11. točke
I. dela Splošne določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94,
57/95, 19/96, 56/98, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 60/08, 75/08,
89/08, 83/10, 89/10, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18
in 5/19 – popr.) na 81. seji dne 6. 5. 2020 in dne 26. 5. 2020,
sprejel naslednjo razlago
13. Odsotnost z dela z nadomestilom oziroma
brez nadomestila plače
38. člen, prva alineja prvega odstavka
Zaposlenemu pripada pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do sedem delovnih dni v koledarskem letu
v primeru razglasitve epidemije nalezljive bolezni. Zaposleni
uveljavlja koriščenje odsotnosti z dela, ki mora biti namensko in
časovno vezana na elementarno nesrečo, z obrazloženo vlogo.
Predsednica
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe
za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Darja Vižintin Zupančič
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OBČINE

40

IDRIJA
1169.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15
– ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo,
107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 12. redni seji
dne 28. 5. 2020 sprejel

41

42
43

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija
za leto 2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 20/19, 46/19, 62/19 in 79/19) se drugi odstavek
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741
78
787

OPIS
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

Proračun
leta 2020
75
15.998.694
12.619.167
10.441.778
9.007.448
1.173.900
260.430
2.177.389
1.634.081
6.000
44.000
15.310
477.998
966.415
504.392
462.023
17.000
17.000
2.157.218
1.124.198
1.033.020
238.894
238.894
18.448.729

50

55

TEKOČI ODHODKI
5.000.340
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
811.553
Prispevki delodajalcev za socialno
401 varnost
117.814
402 Izdatki za blago in storitve
3.808.636
403 Plačila domačih obresti
34.480
409 Rezerve
227.857
TEKOČI TRANSFERI
5.244.867
410 Subvencije
41.200
Transferi posameznikom
411 in gospodinjstvom
3.138.280
Transferi neprofitnim organizacijam
412 in ustanovam
616.640
413 Drugi tekoči domači transferi
1.448.747
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.801.932
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.801.932
INVESTICIJSKI TRANSFERI
401.590
Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
431 uporabniki
214.000
Investicijski transferi proračunskim
432 uporabnikom
187.590
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
–2.450.035
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.501.027
ZADOLŽEVANJE
2.501.027
500 Domače zadolževanje
2.501.027
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
470.580
ODPLAČILA DOLGA
470.580
550 Odplačila domačega dolga
470.580
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–419.588
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.030.447
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.450.035
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
419.588
«

2. člen
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je
priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.
3. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2020 dolgoročno zadolžila za
2.501.027 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 28. maja 2020
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

711
712

RIBNICA
1170.

71
710

Zaključni račun proračuna Občine Ribnica
za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13
– ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17
– ZIPRS1819, 13/18) in 17. člena Statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 17/12) je občinski svet na 9. redni seji dne
21. 5. 2020 sprejel

713

714
72
720

722

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Ribnica za leto 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za
leto 2019.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2019
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto
2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Splošni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov
se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na premičnine
7032 Davki na dediščine in darila
7033 Davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve

73
730

74
740

741

v EUR

9.507.751,91
7.371.721,58
6.619.777,83
5.650.580,00
5.650.580,00
760.155,10
553.390,54
2340,78
52.221,41
152.202,37
209.042,73
6.429,02

II.
40
400

401

78 / 29. 5. 2020 /

7047 Drugi davki na uporabo blaga
in storitev
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku
in dividend ter presežkov prihodkov
nad odhodki
7103 Prihodki od premoženja
Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
7202 Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov
7221 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč
7222 Prihodki od prodaje
premoženjskih pravic in drugih
neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
7402 Prejeta sredstva iz javnih skladov
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
7413 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz kohezijskega sklada
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Sredstva za nadurno delo
4005 Plače za delo nerezidentov
po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Stran
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202.613,71
751.943,75
514.628,78
236,32
514.392,46
11.223,90
11.223,90
49.429,13
49.429,13
53.104,07
53.104,07
123.557,87
123.557,87
184.892,55
112.760,32
112.447,20
313,12
72.132,23
20.150,75
48.895,43
3.086,05
0,00
0,00
0,00
1.951.137,78
898.941,13
814.693,57
82.682,56
1.565,00
1.052.196,65
1.052.196,65
10.563.656,26
2.848.873,62
783.026,54
658.798,37
22.793,63
29.946,40
15.287,28
9.424,32
37.508,00
9.268,54
119.766,10
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4010 Prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material
in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki
Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov –
poslovnim bankam
4033 Plačila obresti od kreditov –
drugim domačim kreditodajalcem
Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska
nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje
socialne varnosti
4119 Drugi transferi posameznikom
Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
4120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
4131 Tekoči transferi v sklade
socialnega zavarovanja
4132 Tekoči transferi v javne sklade
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje
in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih
bogastev
4207 Nakup nematerialnega
premoženja
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60.079,53
48.131,53
706,65
678,82
10.169,57
1.878.963,72
292.181,91
47.301,38
363.821,43
7.737,07
8.583,43
930.875,59
55.876,16
10.930,00
161.656,75
5.923,26
5.646,56
276,70
61.194,00
21.194,00
40.000,00
3.496.494,81
18.304,38
18.304,38
2.189.169,43
18.152,55
6.964,13
2.164.052,75
141.035,91
141.035,91
1.147.985,09
73.308,63
24.290,76
956.283,75
94.101,95
3.745.919,48
3.745.919,48
65.423,51
2.353.119,81
715.369,03
105.233,98
264.112,82

4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring
242.660,33
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
472.368,35
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
159.341,38
4314 Investicijski transferi
posameznikom in zasebnikom
40.633,00
4315 Investicijski transferi drugim
izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki
118.708,38
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
313.026,97
4323 Investicijski transferi javnim
zavodom
313.026,97
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –1.055.904,35
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki
brez prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)
–1.049.981,09
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki
minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 1.026.353,15
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
7520 Sredstva kupnin iz naslova
privatizacije
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV(IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
212.858,76
55
ODPLAČILA DOLGA
212.858,76
550 Odplačila domačega dolga
212.858,76
5501 Odplačila kreditov poslovnim
bankam
86.608,56
5502 Odplačila kreditov drugim
finančnim institucijam
126.250,20
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.268.763,11
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–212.858,76
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.055.904,35
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2018
1.276.124,90
4. člen
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, njegovi sestavni deli pa na spletnih straneh Občine
Ribnica.
Št. 410-0029/2020
Ribnica, dne 21. maja 2020
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc
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Št.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) ter
32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 9. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ribnica
za leto 2020
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica
za leto 2020 tako, da se glasi:
»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO

OPIS

Rebalans
2020
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
11.712.033
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.278.397
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
7.204.040
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.292.277
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
709.447
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
202.316
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.074.357
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
648.388
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.203
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
54.122
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
55.088
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
304.557
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
556.107
720
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
232.873
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
323.234
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
20.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
20.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.857.529
740
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
1.229.973
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PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
78
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
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+411+412+413)
410
SUBVENCIJE
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5001
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH
BANKAH
5002
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH
FINANČNIH INSTITUCIJAH

2789

741

1.627.557
0
0
0
13.201.127
3.046.380
851.782
127.467
1.980.213
11.918
75.000
3.808.436
27.800
2.350.840
137.354
1.292.442
0
5.859.945
5.859.945
486.366
212.000
274.366
–1.489.094

0
0
0
0
0
0
0
0
1.723.493
1.723.493
1.478.919
94.380
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5003

NAJETI KREDITI PRI DRUGIH
DOMAČIH KREDITODAJALCIH
150.194
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
281.537
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
281.537
5501
ODPLAČILA KREDITOV
POSLOVNIM BANKAM
147.996
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam
133.540
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–47.138
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.441.957
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.489.094
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2019
47.138
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 Ribnica.«
2. člen
Spremeni se 20. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica
za leto 2020, in sicer tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do
višine 1.723.493 eurov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2020.
Št. 410-0118/2020
Ribnica, dne 21. maja 2020
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

1172.

Pravilnik o subvencioniranju socialno
varstvene storitve socialnega servisa

Na podlagi 21. 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), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in
28/19) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 9. redni seji dne
21. 5. 2020 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju socialno varstvene storitve
socialnega servisa
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določa vrsta socialno varstvene
storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek oseb-

Uradni list Republike Slovenije
nega telefonskega alarma (v nadaljevanju: storitev E-oskrba),
ki ga Občina Ribnica (v nadaljevanju: občina) subvencionira.
(2) S pravilnikom se določijo upravičenci, višina subvencije, pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter prejemanje
subvencije.
2. člen
(1) Občina subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (storitev E-oskrba). Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter tujcem,
ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko
bivajo na območju občine ter izpolnjujejo druge pogoje iz tega
pravilnika.
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka, za prejemanje subvencije izpolnjevati kriterije
iz vsaj dveh točk navedenih v nadaljevanju:
1. Starostni pogoj:
– so starejši od 65 let.
2. Bivanjske okoliščine:
– osebe, ki bivajo same,
– osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna.
3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe
po pomoči:
– osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,
– invalidne osebe,
– osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma
njihovi svojci (npr. znaki demence),
– bolniki po težjem operativnem posegu.
3. člen
(1) Subvencija se upravičencu dodeli za 12 mesecev, z
možnostjo podaljšanja. V primeru podaljšanja se izda nova odločba. Ob nespremenjenih pogojih se upoštevajo že pridobljena
dokazila upravičenca.
(2) Subvencija znaša 100% višine mesečne naročnine
osnovnega paketa.
(3) V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot
je mesečni strošek naročnine na storitev E-oskrba za osnovni
paket, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta izvajalca.
Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali
stroške opreme za vzpostavitev storitve.
4. člen
Izvajalci storitve E-oskrba morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve (v nadaljevanju: izvajalec).
5. člen
(1) Upravičenci lahko pridobijo subvencijo na podlagi izpolnjene vloge za subvencijo storitve E-oskrba, ki se objavi na
spletni strani občine. Potrebna dokumentacija za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev, obvezna dokazila in ostale podrobnosti
za izvedbo postopka se opredelijo v vlogi.
(2) Sredstva za sofinanciranje storitve E-oskrba se zagotovijo z vsakoletnim proračunom občine.
(3) Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči in dodeljevanja subvencije vodi oddelek občine, pristojen za naloge
s področja socialnega varstva.
(4) O dodelitvi subvencije občinska uprava izda odločbo,
zoper katero je možna pritožba županu. Predmet pritožbe ne
morejo biti pogoji in kriteriji za prejemanje subvencije, določeni
s tem pravilnikom.
6. člen
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v
roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o
sklenitvi naročniškega razmerja za izvajanje storitve E-oskrba
ter dokazilo o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da odobrene
subvencije ne bo koristil.
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(2) Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je
storitev E-oskrba pri upravičencu vzpostavljena in ko sklene
pogodbo o dodelitvi subvencije iz 7. člena tega pravilnika.
7. člen
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve E-oskrba. V pogodbi se
določijo njihove medsebojne pravice ter obveznosti.
8. člen
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve E-oskrba občino obvestiti najkasneje v roku 8 dni
od nastanka spremembe.
(2) V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva
nakazila do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.
9. člen
Pravica do subvencije storitve E-oskrba preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven
občine,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve E-oskrba pri upravičencu.
10. člen
(1) Upravičenec do subvencije storitve E-oskrba mora
občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled uporabe
storitev.
(2) V kolikor se ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti,
se upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za odpravo
le-teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi,
se prekine plačevanje subvencije do izteka veljavnosti pogodbe.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2020
Ribnica, dne 21. maja 2020
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

Št.
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Sklep o potrditvi elaborata lokacijske
preveritve za EUP So 10

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2)
ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12)
je Občinski svet Občine Ribnica na 9. redni seji dne 21. 5.
2020 sprejel

SKLEP
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve
za EUP So 10
1. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za
enoto urejanja prostora z oznako So10, ki se vodi z identifikacijsko številko 1318 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen
Dovoli se preoblikovanje stavbnih zemljišč tako, da se na
zemljiščih parc. št. 3048/7-del, 3047/11, 3048/4-del k.o. Sodražica stavbno zemljišče za 600 m2 spremeni v kmetijsko zemljišče in na zemljišču parc. št. 3047/7-del kmetijsko zemljišče za
600 m2 spremeni v stavbno zemljišče, oziroma tako kot izhaja
iz elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje API
Arhitekti d.o.o. Ljubljana.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali
predodločba.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2019
Ribnica, dne 21. maja 2020
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

Stran
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o shemah neposrednih plačil

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah
neposrednih plačil
1. člen
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS,
št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19
in 7/20) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba določa tudi odstopanja v zvezi s shemami
neposrednih plačil, povezanimi s površinami in živalmi ter v
zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem v letu 2020 za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU)
št. 2020/501 z dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene
uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev
zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega
roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za
plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic
ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/501/EU).«.
2. člen
V 11. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede ne prejšnji odstavek aktiviranje plačilnih
pravic za leto 2020 velja za upravičene površine, ki jih je nosilec
kmetijskega gospodarstva prijavil v zbirni vlogi za leto 2020 in
so vpisane v RKG na dan 10. julij 2020 v skladu z 2. členom
Uredbe 2020/501/EU in s tretjim pododstavkom prvega odstavka 13. člena Uredbe 640/2014/EU.«.
3. člen
V 31. členu se za osmim odstavkom doda nov, deveti
odstavek, ki se glasi:
»(9) Za leto 2020 se pri podpori za mleko v gorskih območjih pri izpolnjevanju pogojev iz prve alineje prvega odstavka
tega člena upošteva 29.a člen Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20 in 78/20).«.
4. člen
V 34. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za leto 2020 se pri podpori za rejo govedi pri izpolnjevanju pogojev iz pete alineje prvega odstavka tega člena
upošteva 29.a člen Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20 in 78/20).«.
5. člen
V 37. členu se za črtanim šestim odstavkom doda nov
sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka tega
člena poteka obdobje prisotnosti zelenjadnic iz druge alineje
prvega odstavka tega člena za leto 2020 od 24. februarja 2020
do 15. oktobra 2020. Šestdesetdnevna prisotnost zelenjadnic
iz petega odstavka tega člena se začne šteti z datumom se-
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tve ali sajenja zelenjadnice, kljub temu da je setev ali sajenje
zelenjadnice opravljeno pred datumom vložitve zbirne vloge
posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se v drugi alineji besedilo »izjavo o količinah zelenjadnic« nadomesti z besedilom »izjavo o predvidenih količinah
zelenjadnic«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– dveh ali več vrst zelenjadnic, kjer so na več kot 50 %
skupne površine fižol, špargelj ali grah, predstavljati vsaj 15 %
povprečnega hektarskega pridelka zelenjadnic skupaj;«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta
alineja.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane enajsti odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Povprečni hektarski pridelek ene vrste zelenjadnice iz prejšnjega odstavka se za namen tega člena izračuna kot povprečje povprečnih letnih hektarskih pridelkov ene
vrste zelenjadnice zadnjih petih let, iz objavljenih podatkov
Statističnega urada Republike Slovenije, pri čemer se izloči
leto z najvišjim in najnižjim hektarskim pridelkom ene vrste
zelenjadnice. Če podatek o povprečnem letnem hektarskem
pridelku ene vrste zelenjadnice za vseh pet let ne obstaja, se
povprečje izračuna iz preostalih podatkov zadnjih petih let,
ki so na voljo. Izračunani povprečni hektarski pridelek ene
vrste zelenjadnice iz tega odstavka je določen v prilogi 4, ki
je sestavni del te uredbe.«.
Za dosedanjim enajstim odstavkom, ki postane dvanajsti
odstavek, se dodata nova, trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se
glasita:
»(13) Ne glede na deseti in enajsti odstavek tega člena
se pri naslednjih zelenjadnicah upošteva povprečni hektarski
pridelek, določen v prilogi 4 te uredbe: pri zelju 25 t/ha, solati
15 t/ha, papriki 20 t/ha, čebuli 15 t/ha in fižolu 2 t/ha.
(14) Za nosilce KMG, vključene v ekološko pridelavo zelenjadnic, se upošteva 50 % nižji povprečni hektarski pridelek
ene vrste zelenjadnice, kot je določen v prilogi 4 te uredbe, in
50 % nižji povprečni hektarski pridelek zelenjadnic skupaj, kot
je določen v prilogi 4 te uredbe. Pri tem se za nosilce kmetijskih
gospodarstev, ki so vključeni v ekološko pridelavo zelenjadnic,
štejejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo certificirano
ekološko pridelavo zelenjadnic za leto oddaje vloge za izplačilo
podpore za zelenjadnice.«.
Dosedanji dvanajsti odstavek postane petnajsti odstavek.
6. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot Priloga
sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-22/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2330-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga
»Priloga 4: Povprečni hektarski pridelek ene vrste zelenjadnic in povprečni hektarski pridelek
zelenjadnic skupaj v t/ha za leto 2020
t/ha
zelje

25

ohrovt

22

cvetača in brokoli

16

kitajsko zelje

22

solata

15

endivija

16

radič

13

špinača

11

korenček

21

rdeča pesa

23

paradižnik

43

paprika

20

kumare

20

čebula

15

česen

6

por

19

fižol

2

grah

4

motovilec

6

šparglji

4

bučke
Povprečni hektarski pridelek
zelenjadnic skupaj

26
17

«.

2793
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18,
10/19, 76/19, 7/20 in 61/20) se v 27. členu za prvim odstavkom
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri obvezni zahtevi POZ_NMIN v letu 2020 hitri talni testi oziroma hitri
rastlinski testi na vsebnost nitratnega dušika za glavni posevek
za kmetijske rastline iz sedmega odstavka tega člena izdelajo
najpozneje do 15. avgusta 2020.«.
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do
sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v tretji alineji beseda »tretjega« nadomesti z besedo
»četrtega«.
Dosedanji osmi do dvanajsti odstavek postanejo deveti
do trinajsti odstavek.
2. člen
V 39. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri
obvezni zahtevi HML_NMIN v letu 2020 hitri talni testi na
vsebnost mineraliziranega dušika v tleh izdelajo najpozneje do
15. avgusta 2020.«.
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do
sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v drugi alineji beseda »tretjega« nadomesti z besedo
»četrtega«.
Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo deveti do
dvanajsti odstavek.
3. člen
V 133. členu se za triindvajsetim odstavkom dodajo novi
štiriindvajseti do devetindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(24) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
morajo za namene izvajanja te uredbe organizacije za kontrolo
in certificiranje za upravičence, ki so se prijavili oziroma obnovili
prijavo v kontrolo najpozneje do 31. decembra 2019 in v letu
2020 kmetujejo v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, v evidenco
pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov
oziroma živil najpozneje do 1. decembra 2020 vpisati podatke
o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma predelavo
kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2020 skupaj s podatki
o travojedih živalih po vrsti.
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(25) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena
podatke iz prejšnjega odstavka ministrstvo agenciji posreduje
najpozneje do 31. decembra 2020.
(26) Ne glede na določbo trinajstega odstavka tega člena
morajo za namene izvajanja te uredbe organizacije za kontrolo
in certificiranje ministrstvu najpozneje do 1. decembra 2020
poslati seznam KMG, ki so pridobila certifikat za ekološko
čebelarjenje za leto 2020.
(27) Ne glede na določbo štirinajstega odstavka tega člena podatke iz prejšnjega odstavka, skupaj s številom čebeljih
družin, ministrstvo agenciji posreduje najpozneje do 31. decembra 2020.
(28) Ne glede na določbo petnajstega odstavka tega
člena morajo za namene izvajanja te uredbe organizacije za
kontrolo in certificiranje ministrstvu najpozneje do 1. decembra 2020 poslati seznam KMG, ki so pridobila certifikat za
ekološko pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin
za leto 2020.
(29) Ne glede na določbo šestnajstega odstavka tega
člena podatke iz prejšnjega odstavka ministrstvo agenciji posreduje najpozneje do 31. decembra 2020.«.
4. člen
V prilogi 1 se v I. poglavju Primeri višje sile ali izjemnih
okoliščin 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. huda naravna nesreča ali izjemna okoliščina, ki resno
prizadene kmetijsko gospodarstvo;«.
5. člen
V prilogi 16 se v preglednici 2 pri zahtevi POZ_NMIN
besedilo kršitve »Pri POZ_NMIN so predpisani hitri talni ali
rastlinski testi izdelani po 30. juniju tekočega leta.« spremeni
tako, da se glasi »Pri POZ_NMIN so predpisani hitri talni ali
rastlinski testi izdelani po 30. juniju tekočega leta oziroma v letu
2020 po 15. avgustu.«.
Pri zahtevi HML_NMIN se besedilo kršitve »Pri HML_
NMIN so predpisane analize izdelane po 30. juniju tekočega
leta.« spremeni tako, da se glasi »Pri HML_NMIN so predpisane analize izdelane po 30. juniju tekočega leta oziroma v letu
2020 po 15. avgustu.«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-23/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2330-0062
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 v letu 2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu
dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
v letu 2020
1. člen
V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu
2020 (Uradni list RS, št. 76/19) se v 1. členu na koncu 7. točke
beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Na koncu 8. točke se pika nadomesti s podpičjem ter
dodata novi, 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/501 z dne
6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU)
št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge,
vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za
sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter
končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila
v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8) in
10. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/532 z dne
16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih
uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014,
(EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39,
(EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo
na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne
17. 4. 2020, str. 3).«.
2. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje,
da so podatki o staležu prašičev za mesece, za katere je rok
za sporočanje staleža potekel v obdobju trajanja izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20 in 78/20; v nadaljnjem
besedilu: Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2020), sporočeni pravočasno, če so v CRPš sporočeni v štirinajstih dneh po prenehanju izjemne okoliščine.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
3. člen
V 19. členu se za petim odstavkom dodajo novi, šesti,
sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Če upravičenec, ki uveljavlja zahteve iz prve alineje
1. točke oziroma druge alineje 4. točke 12. člena te uredbe
zaradi izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 ne more izpolniti pogojev iz
drugega oziroma desetega odstavka 13. člena te uredbe, mora
to sporočiti agenciji v skladu s 33. členom te uredbe.
(7) Če upravičenec, ki uveljavlja zahteve iz druge alineje
1. točke, 3. točke oziroma prve alineje 4. točke prvega odstavka
12. člena te uredbe, v obdobju trajanja izjemne okoliščine iz
29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2020 ne more izpolniti pogojev iz tretjega oziroma devetega
odstavka 13. člena te uredbe, zaradi česar število prašičev
posamezne kategorije na datume, na katere prijavlja stalež
prašičev, preseže največje dovoljeno število živali, ki je bilo za
posamezno zahtevo opredeljeno v programu DŽ in vneseno
v CRPš, mora to sporočiti agenciji v skladu s 33. členom te
uredbe.
(8) Če upravičenec, ki uveljavlja zahtevo iz druge alineje 2. točke 12. člena te uredbe, zaradi izjemne okoliščine iz
29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2020 ne more izpolniti pogojev iz osmega odstavka 13. člena
te uredbe, mora to sporočiti agenciji v skladu s 33. členom te
uredbe.«.
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4. člen
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za datum začetka obdobja paše za govedo se šteje
datum začetka paše iz dnevnika paše iz Priloge 3 te uredbe, ki
se navede na zahtevku iz 7. člena te uredbe.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Paša v letu 2020 se lahko začne pred opravljeno
koprološko analizo iz četrte alineje drugega odstavka tega
člena in tretiranjem živali na podlagi rezultatov koprološke
analize. Upravičenci, ki zaradi izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020
koprološke analize in tretiranja živali na podlagi rezultatov
koprološke analize niso opravili pred začetkom paše, morajo to
opraviti po končani paši. Koprološka analiza mora biti izdelana
in podatki iz 22. točke 2. člena te uredbe vneseni v seznam
koproloških analiz najpozneje do 31. decembra 2020. Za koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata za
vsakih 20 govedi. Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem
se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in
strokovne presoje veterinarja, kar mora biti razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Krave, katerih mleko se uporablja za
prehrano ljudi, se lahko tretira v času presušitve. Upravičenec
mora hraniti dokazila o opravljenih koproloških analizah.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti do enajsti odstavek postanejo peti do
deseti odstavek.
5. člen
V 27. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za datum začetka obdobja paše za drobnico se šteje
datum začetka paše iz dnevnika paše iz Priloge 3 te uredbe, ki
se navede na zahtevku iz 7. člena te uredbe.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Paša v letu 2020 se lahko začne pred opravljeno koprološko analizo iz četrte alineje drugega odstavka tega člena
in tretiranjem živali na podlagi rezultatov koprološke analize.
Upravičenci, ki zaradi izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 koprološke
analize in tretiranja živali na podlagi rezultatov koprološke
analize niso opravili pred začetkom paše, morajo to opraviti
po končani paši. Koprološka analiza mora biti izdelana in
podatki iz 22. točke 2. člena te uredbe vneseni v seznam
koproloških analiz najpozneje do 31. decembra 2020. Za koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata za
vsakih 100 živali. Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem
se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize
in strokovne presoje veterinarja, kar mora biti razvidno iz
dnevnika veterinarskih posegov. Ovce in koze, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretirajo v času
presušitve. Upravičenec mora hraniti dokazila o opravljenih
koproloških analizah.«.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi do dvanajsti odstavek postanejo sedmi
do enajsti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2330-0065
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike
za leto 2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi
ukrepov kmetijske politike za leto 2020
1. člen
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020
(Uradni list RS, št. 10/20 in 61/20) se v 1. členu v prvem odstavku na koncu 16. točke pika nadomesti s podpičjem in doda
nova, 17. točka, ki se glasi:
»17. Izvedbene uredbe komisije (EU) 2020/532 z dne
16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih
uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014,
(EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39,
(EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020,
str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/532/EU).«.
V drugem odstavku se 1., 2. in 3. točka spremenijo tako,
da se glasijo:
»1. sheme neposrednih plačil iz Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15,
36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20 in 78/20; v nadaljnjem
besedilu: Uredba o shemah neposrednih plačil);
2. ukrepe iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni
list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18,
65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20 in 78/20; v nadaljnjem
besedilu: uredba, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD);
3. ukrep dobrobit živali iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 v letu 2020 (Uradni list RS, št. 76/19 in 78/20; v
nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja ukrep dobrobit živali).«.
2. člen
V 4. členu se za šestim odstavkom doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Obveznosti upravičenca iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena v primeru določitve začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva v skladu z 2. členom Zakona
o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane (Uradni list RS, št. 36/20) opravi začasni upravljavec
kmetijskega gospodarstva.«.
3. člen
V 6. členu se v sedmem odstavku besedilo »31. maj«
nadomesti z besedilom »10. julij«.
4. člen
V 10. členu se četrti in peti odstavek črtata.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črtata vejica in besedilo: »vsaj osem dni pred oddajo
zahtevka iz 14. oziroma 15. točke prvega odstavka 11. člena
te uredbe«.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi odstavek postane peti odstavek.
5. člen
V 11. členu se deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(10) Na »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 15. točke prvega odstavka tega člena upravičenec prijavi
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živali, ki ob začetku paše izpolnjujejo pogoje glede kategorije živali za dodelitev plačila iz uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali.«.
V trinajstem odstavku se besedilo »v zbirni vlogi navede
količine zelenjadnic, ki jih skladišči« nadomesti z besedilom
»v zbirni vlogi navede predvidene količine zelenjadnic, ki jih
bo skladiščil«.
6. člen
V 12. členu se v prvem, tretjem, četrtem in petem odstavku besedilo »30. junija« nadomesti z besedilom »10. julija«.
V trinajstem in petnajstem odstavku se besedilo
»31. maja« nadomesti z besedilom »10. julija«.
Sedemnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(17) Upravičenec, ki uveljavlja vlogo za izplačilo podpore
za zelenjadnice iz 3. točke pod c) prvega odstavka 11. člena te
uredbe, mora v skladu z osmim in devetim odstavkom 37. člena
Uredbe o shemah neposrednih plačil izkazovati obseg pridelave zelenjadnic z računi o prodaji zelenjadnic oziroma računi o
najemu skladiščnega prostora za skladiščenje svojih pridelkov
zelenjadnic, ki jih posreduje agenciji najpozneje do 1. decembra 2020 oziroma do 15. februarja 2021 v primeru računov o
prodaji zelenjadnic iz lastnih skladiščnih kapacitet in v primeru
računov o prodaji zelenjadnice iz pete alineje desetega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.«.
7. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vložitev
zbirne vloge iz 10. člena te uredbe upravičenec sporoči agenciji najpozneje do 30. junija 2020 v skladu z 2. členom Uredbe
2020/501/EU.«.
8. člen
V 14. členu se za šestim odstavkom doda nov, sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe petega in šestega odstavka
tega člena mora upravičenec v primeru izjemne okoliščine iz
prvega odstavka 29.a člena te uredbe izvesti umik zahtevka
do 17. julija 2020.«.
9. člen
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Udeleženci, ki sodelujejo pri pregledu na kraju samem ali superkontroli iz prejšnjega odstavka, izvajajo ukrepe
za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 v skladu s Priporočili
za izvajanje upravnih in drugih javnopravnih zadev ob epidemiji
COVID-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ.«.
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do
sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »za vse upravičence iz sedmega odstavka
37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil« nadomesti z
besedilom »za vse upravičence iz osmega odstavka 37. člena
Uredbe o shemah neposrednih plačil«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »iz sedmega odstavka 37. člena Uredbe o
shemah neposrednih plačil« nadomesti z besedilom »iz osmega odstavka 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil.«.
10. člen
V 17. členu se v 4. točki besedilo »31. maja« nadomesti
z besedilom »10. julija«.
11. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pregledi na kraju samem za ukrepe kmetijske politike
na površino iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se izvajajo
v skladu s 4. členom Uredbe 2020/532/EU, razen določb iz točk
(b), (h), (j) in (l) drugega odstavka ter tretjega odstavka 4. člena
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Uredbe 2020/532/EU, 34. do 41. členom Uredbe 809/2014/EU
ter v skladu z določbami pravilnika, ki ureja RKG.«.
12. člen
V 19. členu se v prvem odstavku napovedni odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Pregledi na kraju samem za živali se izvajajo v skladu
s 4. in 5. členom Uredbe 2020/532/EU ter drugim odstavkom
42. člena in 43. členom Uredbe 809/2014/EU za namene, določene v:«.
V tretjem odstavku se besedilo »z drugim pododstavkom
prvega odstavka 42. člena Uredbe 809/2014/EU« nadomesti z
besedilom »s 5. členom Uredbe 2020/532/EU«.
13. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(stopnja kontrole)
Agencija stopnjo kontrole za ukrepe kmetijske politike
iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi v skladu s prvim odstavkom, točkami (a), (c) do (g), (i), (k) in (m) drugega
odstavka, ter četrtim do šestim odstavkom 4. člena Uredbe
2020/532/EU.«.
14. člen
V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kontrolni sistem in upravne ukrepe v zvezi z navzkrižno skladnostjo izvaja agencija v skladu s 65. do 75. členom Uredbe 809/2014/EU razen prvega pododstavka prvega
odstavka 68. člena Uredbe 809/2014/EU, prvim odstavkom
9. člena Uredbe 2020/532/EU in 37. do 41. členom Uredbe
640/2014/EU.«.
15. člen
V 27. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, vloženo
v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, pri upravnih
pregledih ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge
alineje prvega odstavka ter tretjega, četrtega, osmega, devetega in petnajstega odstavka 37. člena Uredbe o shemah
neposrednih plačil, se zahtevek zavrne in se šteje, da ne gre
za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz
19. člena Uredbe 640/2014/EU.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, oddano
v skladu z Uredbo o shemah neposrednih plačil, ugotovi, da z
računi iz osmega, devetega in petnajstega odstavka 37. člena
Uredbe o shemah neposrednih plačil ne izkaže predpisanega
obsega pridelave zelenjadnic, ter se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje
prvega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 37. člena
Uredbe o shemah neposrednih plačil, se podpora za zelenjadnice ne dodeli in se uporabijo upravni ukrepi iz drugega in
tretjega odstavka 19. člena Uredbe 640/2014/EU.«.
16. člen
V 28. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi, četrti,
peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Upravni pregledi iz prejšnjega odstavka se upravičencem, ki so zahtevek vložili pred uveljavitvijo Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in
68/20; v nadaljnjem besedilu: odredba o razglasitvi epidemije)
izvedejo ob vložitvi zahtevka, upravičencem, ki zahtevek vložijo
po uveljavitvi odredbe o razglasitvi epidemije, pa pred izplačilom zahtevka za operacijo dobrobit živali – govedo oziroma
zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica.
(5) Če se pri upravnem pregledu »Zahtevka za operacijo
dobrobit živali – govedo« iz 14. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe in podatkov iz s seznama koproloških analiz iz
uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ugotovi, da koprološka
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analiza ni izdelana za vse živali, se zahtevek za živali, za katere
koprološka analiza ni bila izdelana, zavrne in se šteje, da ne
gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz
31. člena Uredbe 640/2014/EU. V tem primeru se pri obračunu
zahtevka za operacijo dobrobit živali – govedo najprej upoštevajo živali starejše kategorije goveda v skladu z uredbo, ki ureja
ukrep dobrobit živali.
(6) Če se pri upravnem pregledu »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica« iz 15. točke prvega odstavka
11. člena te uredbe in podatkov iz seznama koproloških analiz
iz uredbe, ki ureja ukrep dobrobit živali, ugotovi, da koprološka
analiza ni izdelana za vse živali, se zahtevek za živali, za katere
koprološka analiza ni bila izvedena, zavrne in se šteje, da ne
gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo upravni ukrepi iz
31. člena Uredbe 640/2014/EU.«.
17. člen
Za 29. členom se doda nov, 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(višja sila in izjemne okoliščine, povezane z zamejitvijo
širjenja virusa SARS CoV-2)
(1) Aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja virusa
SARS-CoV-2, za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic, se za namene financiranja, upravljanja in
spremljanja ukrepov iz drugega in tretjega odstavka 1. člena
te uredbe priznajo za izjemno okoliščino v skladu z drugim
odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: izjemna okoliščina) v naslednjih primerih:
a) označitev živali, če ta ni bila opravljena znotraj predpisanih rokov;
b) priglasitev označitve živali ali priglasitev premika živali
v CRG, CRD, CRK in CRPš, če ta ni bila opravljena znotraj
predpisanih rokov;
c) sporočanje sprememb oziroma odprava neusklajenosti
v RKG, če te niso bile opravljene znotraj predpisanih rokov;
č) vložitev zbirne vloge v roku za pozno predložitev zbirne vloge v skladu s prvim odstavkom 10. člena te uredbe in
13. členom Uredbe 640/2014/EU, če upravičenec za vložitev
zbirne vloge pooblasti izvajalca javne službe kmetijskega svetovanja;
d) neizpolnjevanje posameznih pogojev iz uredbe, ki ureja
ukrep dobrobit živali, ki niso pogoji iz točk a), b), c) in č) tega
odstavka, če agencija o tem odloči v skladu s petim odstavkom
tega člena;
e) neizpolnjevanje posameznih pogojev iz Uredbe o shemah neposrednih plačil in uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK
in OMD, ki niso pogoji iz točk a), b), c), č), in d) tega odstavka,
če agencija o tem odloči v skladu s petim odstavkom tega
člena;
f) neizpolnjevanje zahtev glede veljavnosti izkaznic o
opravljenem usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi
sredstvi in veljavnosti potrdil o opravljenem pregledu naprav
za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev za zavezance za navzkrižno skladnost.
(2) Izjemne okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena
se priznajo za naslednja obdobja:
– izjemna okoliščina iz točke a) prvega odstavka tega
člena od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije do 10. julija
2020 za govedo, rojeno od 21. februarja 2020, in za drobnico,
rojeno od julija 2019;
– izjemna okoliščina iz točke b) prvega odstavka tega
člena od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije do 10. julija
2020 za označitev ali premik, ki se zgodi od 5. marca 2020;
– izjemna okoliščina iz točke c) prvega odstavka tega
člena od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije do 9. julija
2020;
– izjemna okoliščina iz točke č) prvega odstavka tega
člena od 16. junija 2020 do 10. julija 2020;
– izjemna okoliščina iz točke d) prvega odstavka tega
člena od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije do 10. julija
2020;
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– izjemna okoliščina iz točke e) prvega odstavka tega
člena za obdobje, na katero se ukrep nanaša;
– izjemna okoliščina iz točke f) prvega odstavka tega člena od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije za obdobje,
za katero mora zavezanec izpolnjevati zahteve navzkrižne
skladnosti.
(3) Primerov izjemnih okoliščin iz točk a), b), c), č) in f) prvega odstavka tega člena upravičencu ni treba sporočiti agenciji. Primere izjemnih okoliščin iz točk a), b) in f) prvega odstavka tega člena agencija upošteva avtomatično v skladu z
določbami tega člena. Za primere iz točke c) prvega odstavka
tega člena agencija informacijo o razlogu prepoznega urejanja
podatkov v RKG prevzame iz RKG. Za primere izjemnih okoliščin iz točke č) prvega odstavka tega člena izvajalec javne
službe kmetijskega svetovanja podpiše izjavo, da zaradi aktivnosti in ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 ni
bilo mogoče izvesti storitve elektronskega izpolnjevanja in elektronske vložitve zbirne vloge do 15. junija 2020. Skenogram
izjave izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja priloži
zbirni vlogi in posreduje agenciji.
(4) Za primere izjemne okoliščine iz točk d) in e) prvega
odstavka tega člena mora upravičenec agenciji v petnajstih
delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, sporočiti izjemno
okoliščino in priložiti ustrezna dokazila oziroma pojasnila.
(5) Če agencija prizna izjemno okoliščino iz točk c), č),
d) in e) prvega odstavka tega člena, o tem odloči z odločbo o
odobritvi sredstev za ukrepe, na katere se izjemna okoliščina
nanaša.
(6) Če agencija izjemne okoliščine iz točk d) in e) prvega
odstavka tega člena ne prizna, upravičencu izda odločbo.
(7) Če je upravičenec zavezanec za izpolnjevanje navzkrižne skladnosti in imajo primeri izjemnih okoliščin vpliv na
izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti, te primere izjemnih
okoliščin agencija, v skladu z določbami tega člena upošteva
tudi pri izpolnjevanju zahtev navzkrižne skladnosti.
(8) Agencija za obdobje od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije do 10. julija 2020 v skladu s prvim odstavkom
tega člena prekine štetje zamujenih dni in štetje dni za pošiljanje dokazil o odpravi kršitev iz sistema zgodnjega opozarjanja
iz zahtev navzkrižne skladnosti, povezanih z identifikacijo in
registracijo rejnih živali.«.
18. člen
V 32. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za izvedbo prejšnjega odstavka se sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG v skladu s točko (a)
tretjega odstavka 8. člena Uredbe 809/2014/EU šteje kot prenos kmetijskega gospodarstva v skladu s točkama (a) in (b)
četrtega odstavka 8. člena Uredbe 809/2014/EU. Prevzemnik
najpozneje do 31. decembra 2020 obvesti agencijo o prenosu kmetijskega gospodarstva in posreduje zahtevo za plačilo
pomoči oziroma podpore na obrazcu »Izjava o prenosu kmetijskega gospodarstva in zahteva za plačilo v primeru prenosa
celotnega kmetijskega gospodarstva po oddani zbirni vlogi za
leto 2020«. Prevzemnik podpisani obrazec in dokazila posreduje agenciji.«.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-21/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2330-0066
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač
v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z,
Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T

Na podlagi drugega odstavka 142. člena in petega odstavka 199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14,
56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač
v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z,
Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač
v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S
in V-T (Uradni list RS, št. 103/15) se v 1. členu prvi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač (v
nadaljnjem besedilu: koncesija) iz naslednjih vrtin:
– V-G (ID znak 199-405/2-0), koordinate (X: 167169,31,
Y: 579490,59, Z: 206,65);
– V-H (ID znak 199-480/6-0), koordinate (X: 167513,28,
Y: 579094,56, Z: 210,45);
– V-J (ID znak 199-271/2-0), koordinate (X: 167969,79,
Y: 579418,55, Z: 209,25);
– P-Z (ID znak 199-337/23-0), koordinate (X: 167534,05,
Y: 580357,77, Z: 198,45);
– Vp-3č (ID znak 199-560/2-0), koordinate (X: 167465,61,
Y: 578096,97, Z: 213,29);
– V-L (ID znak 186-217/0-0), koordinate (X: 168199,98,
Y: 578465,31, Z: 211,50);
– V-P (ID znak 186-416/4-0), koordinate (X: 168950,31,
Y: 577823,36, Z: 212,25);
– V-S (ID znak 186-63/0-0), koordinate (X: 168713,48,
Y: 578808,19, Z: 203,03);
– V-T (ID znak 201-989/4-0), koordinate (X: 165403,60,
Y: 581538,92, Z: 203,37) in
– V-K (ID znak 198-469/2-0), koordinate (X: 166566,21,
Y: 578826,57, Z: 211,50).«.
V drugem odstavku se:
– za besedilom »iz vrtine V-S 75.686 m3/leto« beseda »in«
nadomesti z vejico, za besedilom »iz vrtine V-T 74.424 m3/leto«
pa se doda besedilo »in iz vrtine V-K 37.843,20 m3/leto«,
– za besedilom »iz vrtine V-S 2,4 l/s« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »iz vrtine V-T 2,36 l/s« pa se doda
besedilo »in iz vrtine V-K 1,2 l/s«,
– količina »631.348 m3/leto« nadomesti s količino
»669.191,20 m3/leto«.
V četrtem odstavku se za besedilom »V-S« beseda »in«
nadomesti z vejico, za besedilom »V-T« pa se doda besedilo
»in V-K«.
V petem odstavku se za besedilom »V-S« beseda »in«
nadomesti z vejico, za besedilom »V-T« pa se doda besedilo
»in V-K«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(prvi program monitoringa)
Koncesionar mora prvi program monitoringa za vrtino V-K
predložiti agenciji v potrditev najpozneje v šestih mesecih od
sklenitve koncesijske pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-11/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2019-2550-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1179.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada
dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije
COVID-19

Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS,
št. 49/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka
pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega
nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi
epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), ki je posledica zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega
mesa zaradi motenj na trgu, povezanih s prekinitvijo odkupnih
poti, še posebej v gostinstvu, in drugih omejitvenih ukrepov, ki
so vplivali na zmanjšanje neposredne prodaje v času izrednih
razmer.
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom
Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne
20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči
v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 164
z dne 13. 5. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen
(izpad dohodka v sektorju reje drobnice)
Zaradi zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega mesa
ter s tem povečanja stroškov reje na kmetijskih gospodarstvih
zaradi epidemije COVID-19 je sektor reje drobnice utrpel več
kot 20 % izpad dohodka.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z
dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe
(EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o
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delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
2. podjetje v težavah v kmetijski dejavnosti je subjekt,
ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, za katerega velja vsaj
ena od okoliščin, opredeljenih v 14. točki 2. člena Uredbe
702/2014/EU;
3. gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo rejnih živali, pri
čemer je na kmetijskem gospodarstvu lahko eno ali več gospodarstev;
4. drobnica so ovce in koze;
5. ovca je katera koli ovčja samica, ki je vsaj enkrat jagnjila ali je stara vsaj eno leto;
6. koza je katera koli kozja samica, ki je vsaj enkrat jarila
ali je stara vsaj eno leto;
7. GVŽ je glava velike živine in je predpisana enota za
primerjavo med vrstami ter kategorijami živali, ki se izračuna
z uporabo koeficienta GVŽ iz Priloge 1 Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list
RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik
EIRŽ).
4. člen
(vlagatelj in upravičenec)
(1) Vlagatelj zahtevka za finančno nadomestilo zaradi
izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19 iz
Priloge, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu:
zahtevek), je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z
Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), ki redi drobnico.
(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz
prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.
5. člen
(splošni pogoji za izplačilo finančnega nadomestila)
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na
GVŽ ovce oziroma koze.
(2) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil
31. decembra 2019 podjetje v težavah v kmetijski dejavnosti,
kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi
zadnjih uradno objavljenih podatkov.
6. člen
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila)
Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:
– odda zbirno vlogo za leto 2020 v skladu z uredbo, ki
ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020;
– je na 1. februar 2020 redil najmanj deset ovc oziroma
koz, kar je razvidno iz evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali v skladu s Pravilnikom EIRŽ;
– čreda na gospodarstvu je bila v letu 2020 cepljena proti
bolezni modrikastega jezika, kar je razvidno iz uradnih evidenc;
– na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in mora imeti poravnane zapadle
davčne obveznosti ter druge denarne nedavčne obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega
50 eurov.
7. člen
(finančne določbe)
(1) Finančno nadomestilo se dodeli na GVŽ ovce oziroma
koze, ki se izračuna na podlagi števila ovc oziroma koz, ki jih
je redil upravičenec na 1. februar 2020, z uporabo koeficientov
iz Pravilnika EIRŽ.
(2) Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša
78 eurov na GVŽ ovce oziroma koze.
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(3) Skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca
se izračuna tako, da se GVŽ, dobljen v skladu s prvim odstavkom tega člena, pomnoži z vrednostjo iz drugega odstavka
tega člena.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena
lahko znaša skupno finančno nadomestilo največ 10.000 eurov
na posameznega upravičenca.
(5) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v zahtevku, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(6) Sredstva za izplačilo finančnega nadomestila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
8. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Podpisan obrazec z izjavami iz Priloge tega odloka,
vložen na agencijo, šteje za zahtevek.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka vlagatelj vloži na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni
začasni ukrepi – drobnica« do 30. julija 2020.
(3) Na zahtevku iz prvega odstavka tega člena vlagatelj s
podpisom poda tudi izjavo glede izpolnjevanja pogojev podjetja
v težavah v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira iz Priloge
tega odloka.
9. člen
(odločba o finančnem nadomestilu)
V izreku odločbe o finančnem nadomestilu se navede, da
gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.
10. člen
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom
3.1. Začasnega okvira ne sme presegati 100.000 eurov bruto
na upravičenca, dejavnega v kmetijski dejavnosti. Finančno
nadomestilo po tem odloku se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev.
(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega odloka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje
z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z
dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije
(EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU)
št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče
poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe
(EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov
(UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), ali s pomočjo de minimis
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju

Uradni list Republike Slovenije
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno
z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o
spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v
kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), ob
spoštovanju določb teh uredb.
11. člen
(preveritev pred odobritvijo finančnega
nadomestila in poročanje)
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči za posameznega
upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo.
(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za
katere veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in
točko 23(a) Začasnega okvira, z izjavo iz Priloge tega odloka
zagotovi, da se z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu
za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način,
ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem
spletnem mestu državne uprave.
12. člen
(spremljanje)
Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 44 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave
(https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/).
Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od
zadnje dodelitve finančnega nadomestila.
13. člen
(hramba dokumentacije)
Agencija vodi in hrani natančne evidence z informacijami
in dokazili o posameznih pomočeh še deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2330-0088
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA
Obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije
COVID-19« in izjave
OBRAZEC
1. PODATKI O VLAGATELJU
1.1

Ime in priimek oziroma naziv vlagatelja:

1.2

EMŠO
ali matična
številka

1.3

KMG MID:

1.4

Naslov (ulica ali naselje):

1.5

Poštna št. in pošta

1.6

Kontaktna oseba:
Telefon:
E-pošta:

1.7

Uveljavljam finančno nadomestilo za ovce oziroma koze za število po stanju na
1. februar 2020 iz uradnih evidenc

Davčna številka:

2801
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Uradni list Republike Slovenije

IZJAVE
1)
–
–
–
–

–

–

–

–

–

Spodaj podpisani izjavljam, da:
sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz Odloka o finančnem nadomestilu za izpad
dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok);
so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku, resnični, točni in popolni ter da za svoje
izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost;
za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem
prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o
upravičenosti do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno
tajnost;
sem seznanjen, da se pomoč po tem odloku dodeli v skladu s Sporočilom Komisije
Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19
(UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije
Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob
izbruhu COVID-19 (UL C št. 164 z dne 13. 5. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu:
Začasni okvir);
sem seznanjen, da bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že dodeljene pomoči v
evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo;
bom z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost primarne
kmetijske proizvodnje od drugih gospodarskih dejavnosti z namenom spoštovanja
zgornjih mej pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira;
bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči v skladu z
oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne presega 100.000 eurov bruto na upravičenca,
dejavnega v kmetijski dejavnosti; nadomestilo po tem odloku se ustrezno zniža, če bi
bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev;
da nisem in ne bom uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka
iz podpoglavja 1.3 Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in
61/20).

Uradni list Republike Slovenije
2)
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Izjava upravičenca, da 31. decembra 2019 še ni bil podjetje v težavah

Podpisani_____________________________________________________________
(ime in priimek ter naziv pooblaščene osebe za zastopanje oziroma upravičenca)
izjavljam, da ___________________________________________________________
(naziv kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca)
v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira 31. decembra 2019 nisem bil podjetje v težavah v
smislu 14. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014/EU.*
Naslov stalnega prebivališča upravičenca:
_____________________________________________________________
Naslov kmetijskega gospodarstva:____________________________________
Telefon:____________________________________
Elektronski naslov:___________________________

Podpis vlagatelja oziroma odgovorne osebe:
Kraj in datum:________________________

___________________________________

*V skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), »podjetje v težavah« pomeni podjetje,
za katero velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:
–

če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstajajo manj kot tri leta) zaradi nakopičenih
izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala; to je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se
odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe),
povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. V tej določbi se
»družba z omejeno odgovornostjo« nanaša zlasti na vrste družb, navedene v Prilogi I Direktive 2013/34/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih
računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182,
29. 6. 2013, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/34/EU), »osnovni kapital« pa po potrebi vključuje
vplačani presežek kapitala;

–

če je v primeru družbe, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP,
ki obstajajo manj kot tri leta), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica kapitala, prikazanega v
računovodski bilanci. Za namene te določbe se »družba, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost
za dolg družbe« nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge II Direktive 2013/34/EU;

–

če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje
merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;

–

če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in še ni vrnilo posojila ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo

–

če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih: knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim

pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;
kapitalom večje od 7,5 in razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter
kritjem obresti nižje od 1,0.
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Odlok o ustanovitvi Komisije Vlade Republike
Slovenije za presojanje upravičenosti
prevladujočega javnega interesa v zvezi
z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni

Na podlagi šestega odstavka 21. 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) in 21.a člena Zakona o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10,
60/11 in 8/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije
za presojanje upravičenosti prevladujočega
javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov,
ki so določeni kot tajni
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Komisija Vlade Republike
Slovenije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega
interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni
(v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
Komisija v okviru nalog iz 21.a člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo,
9/10, 60/11 in 8/20) opravlja naslednje naloge:
– pozove organ, ki je določil podatek za tajnega, da komisiji pošlje oceno škodljivih posledic, na podlagi katere je bila
podatku določena tajnost, in vse prejemnike tajnega podatka,
da dajo mnenje o upravičenosti razkritja podatka oziroma razlogih za ohranitev tajnosti;
– v 30 dneh od vložitve zahteve za dostop do informacij
javnega značaja pripravi mnenje o upravičenosti zahteve in ga
predloži vladi;
– na predlog predstojnika organa poda mnenje o upravičenosti zahteve za preklic tajnosti podatka iz 15. člena Zakona
o tajnih podatkih ali predloga za preklic ali spremembo tajnosti
podatka iz 21. člena Zakona o tajnih podatkih.
3. člen
Komisijo sestavljajo:
1. dva predstavnika Urada Vlade Republike Slovenije za
varovanje tajnih podatkov (predsednik komisije in namestnik
člana);
2. dva predstavnika Ministrstva za obrambo (podpredsednik komisije in namestnik člana);
3. dva predstavnika Ministrstva za notranje zadeve (član
in namestnik člana);
4. dva predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve (član
in namestnik člana);
5. dva predstavnika Slovenske obveščevalno-varnostne
agencije (član in namestnik člana).
Člane komisije imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Administrativno-tehnično podporo za delo komisije zagotavlja Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih
podatkov.
7. člen
Predstavniki ministrstev, Urada Vlade Republike Slovenije
za varovanje tajnih podatkov in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v
okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
8. člen
Finančna sredstva za delo komisije se zagotavljajo iz
proračuna Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih
podatkov.
9. člen
Komisija do 31. marca tekočega leta Vladi Republike
Slovenije poroča o svojem delu v prejšnjem koledarskem letu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov v petih dneh od uveljavitve tega odloka pozove ministrstva in vladne službe iz 3. člena tega odloka, da predlagajo
svoje predstavnike v komisiji ter sporočijo njihove kontaktne
podatke.
Člani komisije se imenujejo v 15 dneh od uveljavitve tega
odloka.
11. člen
Komisija sprejme poslovnik iz 4. člena tega odloka na prvi
redni seji, ki se skliče v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-7/2020
Ljubljana, dne 21. maja 2020
EVA 2020-1535-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1181.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

4. člen
Način dela je urejen s poslovnikom komisije, h kateremu
da soglasje Vlada Republike Slovenije.

ODLOK
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja

5. člen
Strokovne podlage za delo komisije pripravlja Urad Vlade
Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
Seje komisije se poleg članov komisije lahko udeležijo
tudi posamezni strokovnjaki oziroma druge osebe, za katere
komisija meni, da je njihova prisotnost potrebna zaradi boljšega
razumevanja obravnavane zadeve.

1. člen
S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, in sicer v:
‒ srednjih šolah,
‒ domovih za učence s posebnimi potrebami in
‒ dijaških domovih.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne
velja za:
‒ javne uslužbence, zaposlene v zavodih iz prejšnjega
člena, in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na
drugi pravni podlagi (na primer podjemne, avtorske pogodbe),
‒ člane organov zavodov iz prejšnjega člena in člane
šolskih komisij za izvedbo zaključkov izobraževanja,
‒ dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali
zaključni izpit, ter dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja
in veščin, posameznike, ki bodo opravljali izpite v skladu s
šolskim koledarjem, in udeležence izobraževanja odraslih,
‒ dijake v dijaških domovih, ki jim je zaradi zdajšnjih
varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s
statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano
mednarodno zaščito, študente v dijaških domovih in dijake iz
prejšnje alineje,
‒ kandidate za vpis v srednje šole in dijaške domove v
šolskem letu 2020/2021 za izvedbo aktivnosti prijavno-vpisnega postopka.
3. člen
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in
samostojni visokošolski zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega
za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje
(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
4. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada
Republike Slovenije ugotavlja vsakih štirinajst dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem
obvesti Državni zbor in javnost.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
Ne glede na 1. in 2. člen tega odloka se do vključno
2. junija 2020 začasno prepoveduje tudi zbiranje učencev 6.,
7. in 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim
programom.
6. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 67/20).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija
2020.
Št. 00727-8/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-3330-0029
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Odlok o spremembi Odloka o začasni
splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih
in mestih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

ODLOK
o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi
zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odloku o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih
krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20)
se v 2. členu v tretji alineji številka »50« nadomesti s številko
»200«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati 1. junija 2020.
Št. 00717-16/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-1711-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1183.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka
25. 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) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Uradni list
RS, št. 15/14, 69/14 in 24/17) se v 2. členu v drugem odstavku
v 4. točki za besedo »strateških« dodata vejica in besedilo
»programskih in izvedbenih«.
2. člen
V 3. členu se za besedo »resorja« doda vejica, besedilo
»(v nadaljnjem besedilu: predstojnik)« pa se nadomesti z besedilom »ki ima lahko največ enega državnega sekretarja«.
3. člen
4. člen se črta.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Vladna služba uskladi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s spremenjenim 3. členom odloka v
tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-1541-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1184.

Odlok o spremembah Odloka o omejitvah
ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 67/20) se v 2. členu 1. do 4. točka črtajo.
2. člen
V 3. členu se četrti odstavek črta.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati 1. junija 2020.
Št. 00726-19/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2130-0029
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.

1147.

1148.

1174.
1175.

1176.

1177.
1178.

1179.
1180.

1181.
1182.
1183.
1184.

1149.
1150.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem
sodišču Evropske unije v Luksemburgu
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o imenovanju predsednice in dveh članov
sveta Agencije za energijo
Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na
programu otroške kardiologije ter področju nabav
in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d.,
domnevnega nezakonitega financiranja politične
stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve
poslancev v Državni zbor 2018

1151.
2761
2761
2761
2762

1152.
1153.
1154.
1155.

2762
1156.

2762
1157.
1158.
2763

1159.

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
shemah neposrednih plačil
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
v letu 2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač
v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č,
V-L, V-P, V-S in V-T
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19
Odlok o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za presojanje upravičenosti prevladujočega
javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki
so določeni kot tajni
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja
Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni
omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v
Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji

2792

2794

2794

1161.
1162.

2796

2798
2799

1163.
1164.

2804
2804

1165.

2805

1166.

2805
2806

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena zelenjadnic
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena oljnic in predivnic

1160.

1167.
1168.

2763
2772

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena krmnih rastlin in pese
Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za
odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Odredba o sprejemu višješolskega študijskega
programa Elektrotehnika
Odredba o spremembah Odredbe o začasnih
ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter
označevanja in registracije živali
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na
zaposleno osebo, izplačane za leto 2019

2774
2777
2777
2777

2778
2778

BANKA SLOVENIJE

Sklep o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih
moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih
zaradi pandemije COVID-19
Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah
in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2
Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij za namen Direktive (EU) 2015/849
med pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne in finančne institucije
Obvestilo o začetku uporabe določb 3. in 4. člena
Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic

2779
2779

2780
2781

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi
potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik,
preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov,
vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja
seznamov aktivnih imetnikov nazivov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za
uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2
Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene
računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje
informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov
in študijskih programov
Obvestilo o ukinitvi monografij karizoprodol (1689),
meprobamat (0407) in nalidiksna kislina (0701) iz
Evropske farmakopeje

2781

2782
2782

2783
2783
2784

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene
v zdravstveni negi, sprejeta na 38. seji dne 26. 5.
2020
Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki se nanaša na pravico do izrednega letnega
dopusta zaradi razglašene epidemije, sprejeti na
81. seji dne 6. 5. 2020 in dne 26. 5. 2020

2784

2785
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OBČINE
IDRIJA

1169.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2020

1170.

Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto
2019
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za
leto 2020
Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene
storitve socialnega servisa
Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za
EUP So 10

1171.
1172.
1173.

2786

RIBNICA

2787
2789
2790
2791

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 78/20
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora
Kolektivni delovni spori
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1109
1130

1132
1137
1142

1143
1144
1144
1145
1147
1147
1148
1149
1149
1149

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor dr. Miha Pogačnik • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do
31. 12. 2020 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5%
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