
Št. 92  Ljubljana, ponedeljek 29. 6. 2020  ISSN 1318-0576 Leto XXX

DRŽAVNI ZBOR
1627. Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih 

in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 
(ZPDPD-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona  

o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki 
Sloveniji (ZPDPD-E)

Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela 
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 2020.

Št. 003-02-5/2020-7
Ljubljana, dne 26. junija 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAZNIKIH  
IN DELA PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI 

SLOVENIJI (ZPDPD-E)

1. člen
V Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 in 83/16) se v 1. členu v prvem 
odstavku za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:

»– 23. september, dan slovenskega športa«.
Dosedanja deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alineja 

postanejo deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alineja.
V drugem odstavku se za besedo »domovini« doda vejico 

in besedilo »dan slovenskega športa«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 001-07/20-1/19
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EPA 1031-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

1628. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zaščiti živali (ZZZiv-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali  
(ZZZiv-D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zaščiti živali (ZZZiv-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 18. junija 2020.

Št. 003-02-5/2020-8
Ljubljana, dne 26. junija 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-D)

1. člen
V Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – ura-

dno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) se besedilo 1. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Ta zakon določa odgovornost ljudi za zaščito živali kot 
čutečih živih bitij, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in 
dobrobiti; določa pravila za dobro ravnanje z živalmi; določa, 
kaj se šteje za mučenje živali in katera ravnanja oziroma posegi 
na živalih so prepovedani; določa pogoje, ki jih je za zaščito 
živali treba zagotoviti pri reji in vzreji živali, prevozu, izvajanju 
določenih posegov in postopkov na živalih, zakolu in usmrtitvi 
živali; ureja postopek, pravice in obveznosti v primerih, ko gre 
za zapuščene živali; ureja nevladne organizacije, ki delujejo v 
javnem interesu na področju zaščite živali; ureja nadzorstvo 
nad izvajanjem tega zakona ter določa kazenske sankcije za 
kršitelje določb tega zakona.

Ta zakon ureja tudi ravnanje z ribami, divjadjo in lovskimi 
psi, če ni s predpisi, ki urejajo ribištvo, divjad in lovstvo, urejeno 
drugače.

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije pre-
našata naslednji direktivi Evropske unije:

– Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti 
rejnih živali (UL L št. 221 z dne 8. 8. 1998, str. 23), zadnjič 
spremenjena z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in 
drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje 
o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju 
rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb 
(ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) 
št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 
2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, 
uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direk-
tiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 
2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) 
št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/
ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Ured-
ba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1);

– Direktiva 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v 
znanstvene namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33; 
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/63/EU), zadnjič spre-
menjena z Uredbo (EU) 2019/1010 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. junija 2019 o uskladitvi obveznosti poročanja 
na področju zakonodaje, povezane z okoljem, ter spremembo 
uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 Evropskega par-
lamenta in Sveta, direktiv 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 
2009/147/ES in 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta, 
uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 ter Direktive 
Sveta 86/278/EGS (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 115).

S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih 
Uredb Evropske unije:

– Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 
o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, 
in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe 
(ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1), zadnjič spre-
menjene z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in 
drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje 
o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju 
rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb 
(ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) 
št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 
2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, 
uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direk-
tiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 

2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) 
št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/
ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L 
št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1);

– Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 
2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (UL L št. 303 z dne 18. 11. 
2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2018/723 z dne 16. maja 2018 o spremembi prilog I in II 
k Uredbi Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi 
v zvezi z odobritvijo omamljanja z nizkim zračnim tlakom (UL L 
št. 122 z dne 17. 5. 2018, str. 11).«.

2. člen
V 5. členu se v 1. točki beseda »poskusih« nadomesti z 

besedo »postopkih«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. dovoljenje za projekt je odločba upravnega organa, 

pristojnega za veterinarstvo, o odobritvi projekta, v okviru ka-
terega se izvajajo postopki na živalih;«.

V 6. točki se črta beseda »poskusne«, beseda »poskusih« 
pa se nadomesti z besedo »postopkih«.

8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. načelo 3R je skupek načela zamenjave uporabe živali 

v postopkih z metodami, ki ne zahtevajo njihove uporabe, na-
čela uporabe čim manjšega števila živali v postopkih in načela 
izboljšanja pogojev reje in oskrbe živali v postopkih ter izvajanja 
postopkov;«.

15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. postopek na živali pomeni postopek iz 1. točke 

3. člena Direktive 2010/63/EU;«.
16. točka se črta.
Dosedanji 17. in 18. točka postaneta 16. in 17. točka.
Dosedanja 19. točka, ki postane 18. točka, se spremeni 

tako, da se glasi:
»18. projekt je program dela, ki ima opredeljen znanstveni 

cilj in vključuje posamezni postopek, serijo postopkov ali več 
serij postopkov na živalih;«.

Dosedanje 20. do 23. točka postanejo 19. do 22. točka.
Za 22. točko se doda nova 23. točka, ki se glasi:
»23. strokovnjak za dobrobit živali je oseba, ki mora imeti 

najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge 
stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, prido-
bljeni po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z 
zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 
8. raven, v vseh primerih s področja veterinarstva, medicine, 
biologije ali zootehnike, in je usposobljen s področja znanosti 
o uporabi živali v znanstvene namene;«.

27. točka se spremeni tako, da se glasi:
»27. uporabniška organizacija je fizična ali pravna oseba, 

ki uporablja živali v postopkih;«.
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. vzrejna organizacija je fizična ali pravna oseba, ki 

vzreja oziroma redi živali iz Priloge 1 Direktive 2010/63/EU z 
namenom njihove uporabe v postopkih ali za znanstvenorazi-
skovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, tkivih in 
truplih v ta namen usmrčenih živali ali prednostno za ta namen 
vzreja druge živali, bodisi za dobiček bodisi ne;«.

33. točka se spremeni tako, da se glasi:
»33. živali so živi vretenčarji razen človeka, ki so spo-

sobne čutiti, saj imajo razvite sisteme za zaznavo in obdelavo 
bolečih dražljajev.«

Za 33. točko se doda nova 34. točka, ki se glasi:
»34. živali v postopkih so živali, ki so vzrejene z name-

nom uporabe v postopkih, vključno z larvalnimi oblikami, ki se 
samostojno prehranjujejo, in fetalnimi oblikami sesalcev od 
zadnje tretjine normalnega prenatalnega razvoja ter zgodnejše 
razvojne stopnje živali, če se jih pusti pri življenju po tej razvojni 
stopnji in bodo zaradi izvedenih postopkov občutile bolečino, 
trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, potem ko dosežejo to 
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razvojno stopnjo. Za živali v postopkih se štejejo tudi živi glavo-
nožci, ki se uporabljajo ali so namenjeni uporabi v postopkih.«.

3. člen
V 17. členu se v prvem odstavku v prvi alineji besedilo 

»strokovnjak za zaščito živali iz prvega odstavka 23. člena tega 
zakona« nadomesti z besedilom »strokovnjak za dobrobit živali 
iz drugega odstavka 20.a člena tega zakona«.

4. člen
V II. poglavju se v naslovu 4. podpoglavja, prvem in dru-

gem odstavku 22. člena, 41. členu, deveti alineji 43. člena ter 
11., 12. in 13. točki 45. člena beseda »poskus« v vseh sklonih 
in številih nadomesti z besedo »postopek« v ustreznih sklonih 
in številih.

5. člen
V 20.a členu se v drugem odstavku črta besedilo »izo-

brazbe in usposobljenosti«, besedi »poskusnih živali« pa se 
nadomestita z besedilom »živali v postopkih«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odobrena organizacija imenuje komisijo za dobrobit ži-

vali, ki jo sestavljata strokovnjak za dobrobit živali in njegov 
namestnik, v uporabniški organizaciji pa tudi oseba, ki načrtuje 
ter vodi postopke in projekte. Komisija za dobrobit živali sve-
tuje v zvezi z dobrobitjo, nabavo, oskrbo in uporabo živali ter 
uporabo načela 3R. Nasvete in sprejete odločitve vodi v pisni 
obliki in jih hrani pet let.«.

V četrtem, petem in šestem odstavku se besedi »posku-
snih živali« nadomestita z besedilom »živali v postopkih«.

6. člen
Za 20.a členom se doda nov 20.b člen, ki se glasi:

»20.b člen
Osebe, ki v odobrenih organizacijah opravljajo naloge 

oskrbe ali usmrtitve živali, izvajajo postopke na živalih, načrtu-
jejo postopke in vodijo projekte, ter osebe, ki skrbijo za dobrobit 
živali, morajo biti ustrezno izobražene in usposobljene.

Usposabljanje oseb iz prejšnjega odstavka obsega te-
oretični in praktični del ter pisno preverjanje znanja. Upravni 
organ, pristojen za veterinarstvo, vodi evidenco o opravljenem 
pisnem preverjanju znanja z naslednjimi podatki o udeležencih 
usposabljanja: osebno ime, naslov prebivališča, datum rojstva, 
stopnja izobrazbe, vrsta in vsebina usposabljanja ter datum 
usposabljanja in zaporedna številka potrdila.

Usposabljanje iz tega člena izvajajo pravne ali fizične ose-
be, ki so registrirane za dejavnost izobraževanja in izpolnjujejo 
pogoje glede strokovne usposobljenosti predavateljev, glede 
prostorov in opreme ter predložijo program usposabljanja, ki 
ga odobri upravni organ, pristojen za veterinarstvo. O izvedenih 
usposabljanjih vodijo evidenco, ki vsebuje naslednje podatke 
o udeležencih usposabljanj: osebno ime, naslov prebivališča, 
datum rojstva, stopnjo izobrazbe, vrsto in vsebino usposablja-
nja ter datum usposabljanja in zaporedno številko potrdila o 
opravljenem usposabljanju.

Strokovnjak za dobrobit živali v organizaciji vodi evidenco 
o vseh usposobljenih osebah, ki delajo z živalmi v postopkih, 
z naslednjimi podatki: osebno ime, stopnja izobrazbe, datum 
usposabljanja in zaporedna številka izdanega potrdila o opra-
vljenem usposabljanju.

Podrobnejše pogoje glede usposabljanj, predavateljev, 
vsebine programa usposabljanja ter vodenja evidenc o ude-
ležencih usposabljanj in usposobljenih osebah, evidenc o iz-
vedenih usposabljanjih in opravljenih izpitih predpiše minister.

Osebni podatki iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 
tega člena se obdelujejo za vodenje in vzdrževanje evidence o 
izvedenih usposabljanjih, usposobljenih osebah ter za odloča-
nje v skladu s tem zakonom in se hranijo pet let po izvedenem 
usposabljanju.«.

7. člen
V 21. členu se prvi in drugi spremenita tako, da se glasita:
»Postopki na živalih se lahko izvajajo le v uporabniški 

organizaciji, ki je odobrena v skladu z 20.a členom tega zako-
na, in v okviru projekta, za katerega je bilo izdano dovoljenje 
za projekt.

Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, odloči o odobri-
tvi projekta po pridobitvi ocene etične komisije iz 23. člena tega 
zakona o utemeljenosti in obsegu predlaganega projekta. Na 
podlagi odločitve o odobritvi izda dovoljenje za projekt, v ka-
terem se navedejo uporabniška organizacija in sedež, oseba, 
odgovorna za izvajanje projekta v skladu z izdanim dovoljenjem 
za projekt, lokacije, na katerih se bo projekt izvajal, pogoji, pod 
katerimi je dovoljeno izvesti predlagane postopke, in morebitna 
zahteva za retrospektivno oceno projekta. Projekt se odobri 
za omejen čas glede na namen projekta in najdlje za pet let.«.

V tretjem, četrtem in petem odstavku se beseda »poskus« 
nadomesti z besedo »projekt«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje za projekt se odvzame, če uporabniška or-

ganizacija projekt izvaja v nasprotju z izdanim dovoljenjem za 
projekt in to ogroža dobrobit živali. Če ugotovljene nepravilnosti 
ne ogrožajo dobrobiti živali, upravni organ, pristojen za veteri-
narstvo, uporabniški organizaciji odredi ukrepe in rok za odpra-
vo nepravilnosti. Če uporabniška organizacija v odrejenem roku 
ne odpravi nepravilnosti, se ji dovoljenje za projekt odvzame, 
pri čemer odvzem ne sme neugodno vplivati na dobrobit živali, 
ki se uporabljajo ali so se nameravale uporabiti v postopkih 
v okviru projekta. Vodja projekta mora poskrbeti za dobrobit 
teh živali. Uporabniška organizacija lahko ponovno zaprosi za 
dovoljenje za projekt po treh mesecih od izvršljivosti odločbe o 
odvzemu dovoljenja za projekt.«.

V sedmem odstavku se beseda »poskus« nadomesti z 
besedo »projekt«.

8. člen
Besedilo 21.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopke na živalih je dovoljeno izvajati le za naslednje 

namene:
a) temeljne raziskave;
b) translacijske ali uporabne raziskave s katerimkoli od 

naslednjih ciljev:
– odvračanje, preprečevanje, diagnosticiranje ali zdravlje-

nje bolezni, slabega zdravstvenega stanja, drugih bolezenskih 
sprememb ali njihovih učinkov pri človeku, živalih ali rastlinah,

– ocena, odkrivanje, uravnavanje ali spreminjanje fiziolo-
ških stanj pri človeku, živalih ali rastlinah,

– dobrobit živali in izboljšanje proizvodnih pogojev za 
živali iz vzreje za kmetijske namene;

c) razvoj, izdelava ali preizkušanje kakovosti, učinkovitosti 
in varnosti zdravil, živil in krme ter drugih snovi ali izdelkov za 
doseganje cilja iz prejšnje točke;

č) zaščita naravnega okolja zaradi varovanja zdravja ali 
dobrobiti ljudi ali živali;

d) raziskave, usmerjene v ohranjanje živalskih vrst;
e) visokošolsko izobraževanje v skladu z drugim odstav-

kom 22. člena tega zakona in usposabljanje za pridobitev, 
ohranjanje ali izboljšanje strokovnega poklicnega znanja;

f) sodnomedicinske raziskave.
Za postopek na živali se ne štejejo neeksperimentalne 

kmetijske prakse, neeksperimentalne klinične veterinarske 
prakse, veterinarska klinična preizkušanja, potrebna za izdajo 
dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski me-
dicini, prakse, ki se izvajajo za namene priznane reje živali, in 
prakse, ki se izvajajo predvsem za namene identifikacije živali.

Za odobritev projekta mora postopek na živalih izpolnje-
vati naslednje splošne pogoje:

a) izvaja se v okviru projekta;
b) izvaja se v odobreni uporabniški organizaciji, razen če 

upravni organ, pristojen za veterinarstvo, dovoli odstopanje na 
podlagi znanstvene utemeljitve;
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c) izvaja se pod splošno ali lokalno anestezijo živali v 
postopkih, razen če je to neprimerno glede na namen postopka 
in se uporablja analgezija ali druga ustrezna metoda za zago-
tovitev, da sta trpljenje in stiska živali v postopkih čim manjša;

č) izvaja se na laboratorijskih živalih, ki izvirajo iz odo-
brene vzrejne organizacije, razen če upravni organ, pristojen 
za veterinarstvo, dovoli odstopanje na podlagi znanstvene 
utemeljitve;

d) upošteva se načelo 3R;
e) za izvajanje postopka, oskrbo živali v postopkih ter 

usmrtitev živali v postopkih je na kraju samem na voljo dovolj 
osebja, ki je ustrezno izobraženo in usposobljeno;

f) odobrena uporabniška organizacija zagotovi ustrezne 
naprave in opremo za učinkovito ter nemoteno izvajanje po-
stopkov.

Postopek na živali ni dovoljen:
a) če povzroča hudo trpljenje ali stisko, ki sta dolgotrajna 

in ju ni mogoče olajšati;
b) če se priznava druga znanstveno zadovoljiva metoda 

ali preizkusna strategija, ki ne zahteva uporabe živih živali;
c) za preizkušanje bojnih sredstev, kozmetičnih prepara-

tov, tobačnih ali alkoholnih izdelkov;
č) brez anestezije, če se uporabljajo sredstva za hromlje-

nje mišic.
Na živalih ogroženih vrst, na primatih, razen človeka, na 

živalih, odvzetih iz naravnega okolja, in na zapuščenih živalih 
se postopki lahko izvajajo le v skladu s predpisanimi pogoji.

Uporabniške organizacije pri načrtovanju projektov upo-
števajo podatke iz drugih držav članic Evropske unije, prido-
bljene s postopki, izvedenimi v skladu s predpisi Evropske 
unije. Podvajanje tovrstnih postopkov se dovoli le izjemoma, 
če je treba zaščititi javno zdravje, varnost ali okolje. Podvajanje 
se ne dovoli, če poskusna metoda ali strategija dokazano ne 
prinaša novih spoznanj.

Uporabniška organizacija mora:
a) postopke izvajati v skladu z izdanim dovoljenjem za 

projekt;
b) zagotoviti, da se žival po končanem postopku ustrezno 

zdravi ali usmrti, če je to potrebno zaradi dobrobiti živali;
c) v največji mogoči meri preprečiti pogin živali kot kon-

čen rezultat postopka na živali in ga nadomestiti s predčasno 
usmrtitvijo živali;

č) zagotoviti, da se žival, ki je že bila uporabljena v enem 
ali več postopkih, uporabi v novem postopku le ob upoštevanju 
predpisanih pogojev, zlasti glede težavnosti preteklih postop-
kov in novega postopka ter zdravstvenega stanja živali.

Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, na spletni strani 
objavi netehnične povzetke izvedenih projektov, ob upošteva-
nju varovanja intelektualne lastnine in zaupnih podatkov.

Izvajanje postopkov na živalih brez dovoljenja za projekt 
ali v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, ki je storjeno 
naklepno, se šteje za mučenje živali.«.

9. člen
V 23. členu se v prvem odstavku beseda »poskuse« na-

domesti z besedo »postopke«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge etične komisije so:
– izdajanje ocene iz drugega odstavka 21. člena tega 

zakona o utemeljenosti in obsegu predlaganega projekta;
– izdajanje mnenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena 

o znanstveni utemeljenosti odstopa od uporabe laboratorijskih 
živali za delo na izoliranih organih, tkivih in truplih;

– sprejemanje načelnih mnenj v zadevah, povezanih s 
pridobivanjem, vzrejo, nastanitvijo, oskrbo in uporabo živali 
v postopkih, za katere je bilo izdano dovoljenje za projekt, ter 
zagotavljanje izmenjave najboljših praks;

– izmenjava podatkov o delovanju komisij za dobrobit 
živali pri organizacijah iz 20.a člena tega zakona in ocenah 
projektov ter dobrih praksah v zvezi s postopki na živalih znotraj 
Evropske unije;

– druge naloge v zvezi s postopki na živalih in delom na 
izoliranih organih, tkivih in truplih živali na zahtevo upravnega 
organa, pristojnega za veterinarstvo.«.

V četrtem odstavku se beseda »poskuse« nadomesti z 
besedo »postopke«, besedilo », ki ga določi minister v skladu 
s predpisi« pa se nadomesti z besedilom »v skladu s predpisi, 
ki urejajo povračila sejnin«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»Minister v soglasju z ministri, pristojnimi za znanost, 
visoko šolstvo in okolje, izda predpis o natančnejših pogojih 
za sestavo, naloge in način dela etične komisije za postopke 
na živalih.«.

10. člen
V 24. členu se v prvem odstavku beseda »poskuse« 

nadomesti z besedo »postopke«, beseda »poskusih« pa z 
besedo »postopkih«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, vodi na podla-

gi prejetih vlog za odobritev projektov in letnih poročil o uporabi 
živali v postopkih statistično evidenco. Sklepni statistični podat-
ki o številu in vrstah uporabljenih živali ter namenu uporabe, 
vključno s podatki o težavnostni stopnji posameznih postopkov, 
so javni. Dokumentacija o projektih se hrani pet let.«.

11. člen
V 26. členu se v prvem odstavku 14. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»14. je vzrejena ali rejena za namene uporabe v postop-

kih, vendar zaradi narave postopka ni primerna za uporabo 
v tem ali nadaljnjih postopkih in se zato šteje za odvečno 
laboratorijsko žival, ali če je tak ukrep potreben zaradi zaščite 
dobrobiti živali v postopkih;«.

V 19. točki se beseda »poskus« nadomesti z besedo 
»projekt«.

12. člen
V 46.a členu se v prvem odstavku za 8. točko dodata novi 

9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 20.b člena tega 

zakona;
10. kot izvajalec usposabljanja izvaja usposabljanja v 

nasprotju s tretjim odstavkom 20.b člena tega zakona;«.
Dosedanji 9. in 10. točka postaneta 11. in 12. točka.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(etična komisija)

Etična komisija, imenovana v skladu s 23. členom Zakona 
o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno 
besedilo), nadaljuje delo v skladu s spremenjenim 23. členom 
zakona.

14. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 510-05/20-1/12
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EPA 1043-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik



Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 29. 6. 2020 / Stran 3595 

1629. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega 
prometa (ZPRCP-E)

Razglašam Zakon o razglasitvi Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPRCP-E), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne.

Št. 003-02-5/2020-9
Ljubljana, dne 26. junija 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-E)

1. člen
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, 

št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 54/17, 69/17 – 
popr., 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) se v 3. členu 38. toč-
ka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»38. »skupina otrok« je skupina najmanj petih predšolskih 
otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo 
večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok 
družine in sorodnikov v ravni črti in v stranski črti do vštetega 
tretjega kolena in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža 
v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino 
otrok;«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
(prenehanje veljavnosti zakona in sprememba zakona)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretji 
odstavek 2.a člena Zakona o delovnem času in obveznih 
počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih 
prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 62/16 – popr.).

(2) V Zakonu o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17) 
se v 49. členu v četrti točki četrtega odstavka besedilo »v lasti 
prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in 
namenu uporabe gasilska vozila« nadomesti z besedilom »za 
prevoz skupine otrok, ki so zasnovana in izdelana za prevoz 
največ osmih potnikov poleg voznika«.

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 326-07/20-11/25
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EPA 1034-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1630. Ukaz o odpoklicu stalne predstavnice 

Republike Slovenije pri Svetovni turistični 
organizaciji (UNWTO)

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

U K A Z
o odpoklicu stalne predstavnice  

Republike Slovenije pri Svetovni turistični 
organizaciji (UNWTO)

Mag. Renato Cvelbar Bek, stalno predstavnico Republike 
Slovenije pri Svetovni turistični organizaciji s sedežem v Madri-
du, odpoklicujem z 31. julijem 2020.

Št. 501-04-8/2020-2
Ljubljana, dne 22. junija 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

1631. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki 
Južni Afriki

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

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

v Republiki Južni Afriki

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Republiki Južni Afriki s sedežem v Kairu postavim 
Matejo Prevolšek.

Št. 501-03-9/2020-2
Ljubljana, dne 24. junija 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1632. Poročilo o gibanju plač za april 2020

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

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

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za april 2020 je znašala 1.937,21 EUR in je bila za 
10,2 % višja kot za marec 2020.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za april 2020 je znašala 1.266,13 EUR in je bila za 
10,5 % višja kot za marec 2020.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april 
2020 je znašala 1.821,10 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april 
2020 je znašala 1.185,69 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar–april 
2020 je znašala 1.826,22 EUR.

Št. 9611-260/2020/4
Ljubljana, dne 26. junija 2020
EVA 2020-1522-0018

Tomaž Smrekar
v. d. generalnega direktorja

Statističnega urada
Republike Slovenije
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BOVEC

1633. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec 
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta 
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet 
Občine Bovec na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bovec  

za leto 2020
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 7/20, dne 31. 1. 2020 in Uradni list RS, št. 76/20, dne 
25. 5. 2020) se spremeni 2. člen in se glasi:
»

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 6.666.633,19
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.695.133,84

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 3.944.202,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.232.605,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 298.593,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 412.904,00
706 DRUGI DAVKI 100,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 750.931,84

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 450.841,84

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 8.990,00
712 DENARNE KAZNI 37.200,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 168.200,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 85.700,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 479.957,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 118.253,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV 361.704,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 25.000,00

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 25.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.377.800,26
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.277.899,22
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. 

PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU 99.901,04
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 88.742,09
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU – 

ZA STRUKTURNO POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 

EVROPSKIH INSTITUCIJ 88.742,09
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.786.406,79

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.797.014,34

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 484.444,58

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 77.526,34

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.141.503,21
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 9.360,21
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 84.180,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.784.140,07

410 SUBVENCIJE 34.675,89
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 547.360,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 145.200,22
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.056.903,96

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.092.540,38
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 3.092.540,38
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 112.712,00
431 INVES. TRANSF. PRAV. 

IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR. 19.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 93.712,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) ( I.-II. ) (prih.-odhod.) –119.773,60
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 14.550,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 14.550,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 

IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV 
(IV.-V.) 14.550,00
C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 475.363,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 475.363,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 678.601,94
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 678.601,94

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 
SREDSTEV NA RAČUNIH) –308.462,54

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –203.238,94
XI. NETO FINANCIRANJE –119.773,60
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ. 

OB KONCU PRET. LETA 308.518,56
«

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena Odloka o proračunu 

Občine Bovec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/20, dne 31. 1. 
2020 in Uradni list RS, št. 76/20, dne 25. 5. 2020), tako da se glasi:

»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja, se občina za izvrševanje proračuna v letu 2020 lahko 
dolgoročno zadolži do višine 155.363,00 EUR.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-01/2019-6
Bovec, dne 18. junija 2020

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1634. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18), 
4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 62/16) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/06 in 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine 
Bovec na 12. redni seji dne 16. 6. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec 

(Uradni list RS, št. 111/08, 53/11, 18/17, 38/17 in 71/18) se v 
osmi točki prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»8. 24-urna dežurna pogrebna služba«.

2. člen
V prvem odstavku 5. člena se osma točka spremeni tako, 

da se glasi:
»8. 24-urna dežurna pogrebna služba«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2008-6
Bovec, dne 18. junija 2020

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1635. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Bovec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 
42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (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) 
in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 
79/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 12. redni seji 
dne 18. 6. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Osnovna šola Bovec

1. člen
9. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže-

valnega zavoda Osnovna šola Bovec (Uradno glasilo št. 13/98 
in 3/02 ter Uradni list RS, št. 124/08 in 105/09) se spremeni, 
tako da se glasi:

»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnov-
nošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok 
na območju Občine Bovec.

Osnovna šola Bovec s svojo dejavnostjo zadovoljuje po-
trebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki ob-
sega naselja: Bovec, Plužna, Bavšica, Kal - Koritnica, Čezsoča, 
Log pod Mangartom, Strmec na Predelu, Bovec - Podklopca.

Podružnična šola Soča s svojo dejavnostjo zadovoljuje 
potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 4. razreda, 
izjemoma od 1. do 5. razreda, če v katerega od teh razredov v 
posameznem šolskem letu ni vpisan noben učenec, za šolski 
okoliš, ki obsega naselja: Soča, Trenta, Lepena.

Podružnična šola Žaga s svojo dejavnostjo zadovoljuje 
potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 5. razre-
da za šolski okoliš, ki obsega naselja: Žaga, Srpenica, Log 
Čezsoški.

Matična šola je Osnovna šola Bovec, kjer je sedež zavoda. V 
matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celotni zavod.«

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-07/2008-8
Bovec, dne 18. junija 2020

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1636. Odlok o spremembi Odloka o turistični 
in pomocijski taksi v Občini Bovec

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Sta-
tuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) in 13., 
17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, v zvezi z 
njegovim 19. členom (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/18) je Občin-
ski svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o turistični  

in pomocijski taksi v Občini Bovec

1. člen
Spremeni se 8. člen Odloka o turistični in promocijski taksi 

v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 50/18, popr. 52/18) tako, da 
se ta po novem glasi:

»8. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostoj-
ni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje, za zavezance iz prve alineje 4. člena 
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tega odloka turistično in promocijsko takso iz prvega in dru-
gega odstavka 5. člena tega odloka pobirajo v imenu in za 
račun občine oziroma javne agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati 
s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan 
prenočevanja.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turi-
stično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo 
plačila storitev za prenočevanje.

(3) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega 
odstavka 5. člena tega odloka osebe iz prvega odstavka tega 
člena nakažejo na poseben račun Občine Bovec, ki je objavljen na 
spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-04/2018-3
Bovec, dne 18. junija 2020

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1637. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec

Na podlagi 7.l člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 
št. 72/06, 89/10 in 75/17), Odloka o parkiranju v Občini Bovec 
(Uradni list RS, št. 46/19) in Sklepa o določitvi parkirnih površin 
v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20 in 77/20) je Občinski 
svet Občine Bovec na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

parkirnih površin v Občini Bovec
I.

V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec 
(Uradni list RS, št. 7/20 in 77/20) se drugi alineji 1. točke I. čle-
na doda novo tretjo alinejo, ki se glasi:

»– parkirišče Virje na delu parcelne št. 7529/1 k.o. 2207 
Bovec, v času od 00.00 do 24.00, na način, da se 2 uri par-
kiranja zaračuna v znesku 5,00 EUR za osebna vozila do pet 
sedežev, oziroma 10,00 EUR za vozila nad pet sedežev, pri 
čemer dostop za avtobuse in avtodome ni dovoljen.«

II.
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec 

(Uradni list RS, št. 7/20 in 77/20) se prva alineja 3. točke I. čle-
na spremeni tako, da se odslej glasi:

»– makadamsko parkirišče na parcelni št. 125/43 in 
125/63 k.o. 2210 Soča leva, na način, da se vsaka ura parkira-
nja zaračuna v znesku 1,00 EUR/h.

Za osebe, ki so imetniki dovolilnice za uporabo vstopno 
izstopnih mest za plovbo po Odloku o določitvi plovbnega re-
žima na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 22/16 
in 52/18) je parkiranje na predmetnem parkirišču brezplačno, 
v kolikor v parkirano vozilo namestijo potrdilo o razpolaganju z 
dovolilnico na sprednjo stran vetrobranskega stekla tako, da je 
v celoti čitljivo z zunanje strani vozila.«

III.
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec 

(Uradni list RS, št. 7/20 in 77/20) se 1. točka V. člena spremeni 
tako, da se odslej glasi:

»(1) Za območje plačljivih parkirišč pred Kulturnim do-
mom, trgovino Mercator in vrtcem na parcelnih št. 443/5, 461/7, 

464, 465/4, 466/1 vse k.o. 2207 Bovec, lahko osebe, ki izka-
žejo:

– da bivajo in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebi-
vališče v neposredni bližini tega parkirišča (osebni dokument, 
potrdilo o začasnem bivališču),

– da je vozilo v lasti te osebe (prometno dovoljenje) in
– da nimajo možnosti parkiranja drugje,

podajo vlogo za izdajo letne dovolilnice za parkiranje osebnih 
vozil, razen kombijev, ki so namenjeni za transport oziroma za 
namen opravljanja gospodarske dejavnosti. Nadomestilo za 
letno dovolilnico, ob izpolnjevanju pogojev v tej točki, znaša 
60,00 EUR/letno, letna dovolilnica pa se izda na točno določe-
no vozilo (registrska številka vozila);

ali
– da je oseba delodajalec ali oseba, zaposlena pri deloda-

jalcu v neposredni bližini predmetnega parkirišča (izjava delo-
dajalca), pri čemer lahko en delodajalec izda največ 6 soglasij 
za letne dovolilnice,

– da nimajo možnosti parkiranja drugje,
oziroma
– da je oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost na 

tržnici v neposredni bližini predmetnega parkirišča (izjava upra-
vljalca tržnice, da oseba opravlja gospodarsko dejavnost na 
predmetni tržnici),

– da nima možnosti parkiranja drugje v neposredni bližini 
tržnice,
podajo vlogo za izdajo letne dovolilnice za parkiranje osebnih 
vozil, razen kombijev, ki so namenjeni za transport oziroma 
za namen opravljanja gospodarske dejavnosti. Nadomestilo 
za letno dovolilnico ob izpolnjevanju pogojev v tej točki, znaša 
120,00 EUR/letno, letna dovolilnica je označena z evidenčno 
številko, kar se zapiše v posebno evidenco, ki jo vodi občinska 
uprava Občine Bovec. Letna dovolilnica je prenosljiva.«

IV.
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec 

(Uradni list RS, št. 7/20 in 77/20) se 4. točka V. člena dopolni 
tako, da se odslej glasi:

»(4) Za območje plačljivega parkirišča Žaršče na parcelni 
št. 591 k.o. 2207 Bovec je mogoče kupiti letno dovolilnico 
za parkiranje. Nadomestilo za letno dovolilnico znaša 120,00 
EUR/letno, letna dovolilnica je označena z evidenčno številko, 
kar se zapiše v posebno evidenco, ki jo vodi občinska uprava 
Občine Bovec. Letna dovolilnica je prenosljiva.

V primeru, da oseba, ki podaja vlogo za nakup letne 
dovolilnice, izkaže, da je občan Občine Bovec, nadomestilo za 
letno dovolilnico znaša 10,00 EUR/letno, letna dovolilnica pa 
se izda na točno določeno vozilo (registrska številka vozila).«

V.
Spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati naslednji 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-03/2019-7
Bovec, dne 18. junija 2020

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1638. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Bovec je na 12. redni seji dne 18. 6. 
2020 po obravnavi točke »Ukinitev statusa grajenega javnega 
dobra na parceli številka 4180/75 k.o. 2211 Čezsoča« na pod-
lagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 
89/10, 75/17) sprejel
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S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Na zemljišču parcele številka 4180/75 k.o. 2211 Čezsoča, 

v izmeri 138 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.

2. člen
Zemljišče parcele številka 4180/75 k.o. 2211 Čezsoča, v 

izmeri 138 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno 
dobro in ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec.

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

listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1639. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Bovec je na 12. redni seji dne 18. 6. 
2020 po obravnavi točke »Ukinitev statusa grajenega javnega 
dobra na parceli številka 4180/83 k.o. 2211 Čezsoča« na pod-
lagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 
89/10, 75/17) sprejel

S K L E P
 o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Na zemljišču parcele številka 4180/83 k.o. 2211 Čezsoča, 

v izmeri 5 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.

2. člen
Zemljišče parcele številka 4180/83 k.o. 2211 Čezsoča, v 

izmeri 5 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno 
dobro in ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec.

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

listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

NOVA GORICA

1640. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine 
Nova Gorica 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, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno 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) in 19. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. junija 
2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova 

Gorica za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 

2020 (Uradni list RS, št. 79/19; v nadaljevanju: odlok) se tretji 
odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

v EUR
Rebalans 

2020
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 35.537.499
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 30.679.254

70 DAVČNI PRIHODKI 21.982.255
700 Davki na dohodek in dobiček 18.932.501
703 Davki na premoženje 2.225.600
704 Domači davki na blago in storitve 824.154

71 NEDAVČNI PRIHODKI 8.696.999
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 7.363.265
711 Takse in pristojbine 20.000
712 Globe in druge denarne kazni 90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 171.995
714 Drugi nedavčni prihodki 1.051.739

72 KAPITALSKI PRIHODKI 394.141
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 53.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 341.041

73 PREJETE DONACIJE 94.800
730 Prejete donacije iz domačih virov 3.800
731 Prejete donacije iz tujine 91.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.824.736
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.085.378
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.739.358

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 544.568
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 544.568

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 41.565.111
40 TEKOČI ODHODKI 11.161.248

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 3.098.796
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 462.115
402 Izdatki za blago in storitve 7.370.837
403 Plačila domačih obresti 77.000
409 Rezerve 152.500
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41 TEKOČI TRANSFERI 14.274.608
410 Subvencije 415.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 6.852.231
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 1.157.602
413 Drugi tekoči domači transferi 5.582.863
414 Tekoči transferi v tujino 266.912

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.917.596
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.917.596

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.211.659
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 642.587
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 569.072

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki) –6.027.612

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov  
od obresti minus skupaj odhodki brez 
plačil obresti) –5.950.712

III/2. TEKOČI PRESEŽEK  
(PRIMANJKLJAJ)  
(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki 
minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 5.243.398

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 200.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 200.000
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 200.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) –200.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 6.691.560
50 ZADOLŽEVANJE 6.691.560

500 Domače zadolževanje 6.691.560
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 1.606.050
55 ODPLAČILO DOLGA 1.606.050

550 Odplačilo domačega dolga 1.606.050
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.142.102
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 5.085.510
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 6.027.612
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.142.102
«

2. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se število »0« nadome-

sti s številom »60.000«.

3. člen
V 14. členu odloka se število »5.017.596« nadomesti s 

številom »6.691.560«.

KONČNE DOLOČBE

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-12/2019-29
Nova Gorica, dne 24. junija 2020

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

RAZKRIŽJE

1641. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Razkrižje za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zako-
na o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11 s 
spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni 
list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine 
Razkrižje na 10. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  

Občine Razkrižje za leto 2019

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje 

za leto 2019.

2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 1.117.508,45

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI 828.023,81

700 Davki na dohodek in dobiček 761.685,00
703 Davki na premoženje 59.059,93
704 Domači davki na blago in storitve 7.141,05
706 Drugi davki 137,83

71 NEDAVČNI PRIHODKI 155.950,95
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 80.874,40
711 Takse in pristojbine 1.204,18
712 Globe in druge denarne kazni 29.629,06
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.129,47
714 Drugi nedavčni prihodki 38.113,84

72 KAPITALSKI PRIHODKI 27.973,06
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 27.973,06
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 105.560,63
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 105.273,17
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 287,46

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.019.636,75
40 TEKOČI ODHODKI  254.531,92

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 102.400,89
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 16.741,77
402 Izdatki za blago in storitve 128.802,57
403 Plačila domačih obresti 3.275,12
409 Rezerve 3.311,57

41 TEKOČI TRANSFERI 532.280,94
410 Subvencije 58.139,55
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 259.818,05
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 17.426,82
413 Drugi tekoči domači transferi 196.896,52

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 203.440,21
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 203.440,21

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 29.383,68
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 29.383,68

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 97.871,70
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje  0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 78.835,80
55 ODPLAČILO DOLGA (550) 78.835,80

550 Odplačila domačega dolga 78.835,80
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 19.035,90

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –78.835,80
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –97.871,70
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2018 9.426,81

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0032/2020-1
Razkrižje, dne 19. junija 2020

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

TOLMIN

1642. Sklep o določitvi parkirnine na parkirišču 
pri Modreju

Na podlagi 3. člena Odloka o določitvi javnih parkirnih po-
vršin, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 32/14, 
44/19, 90/20) je Občinski svet Občine Tolmin na 12. seji dne 
11. junija 2020 sprejel

S K L E P

1. Na parkirišču pri Modreju, ob akumulacijskem jezeru, 
urejenem na zemljiščih s parc. št. 1176/24, 90/5, 90/1, 138/1, 
134/2 in 132, vse k.o. 2246 Most na Soči (v nadaljnjem bese-
dilu: parkirišče), ki je opremljeno z ustrezno signalizacijo – ob-
vestilno tablo, ki določa elektronski način plačevanja parkirnine 
se v obdobju, navedenem v drugi točki tega sklepa, plačuje 
parkirnina.

2. Parkirnina se v posameznem koledarskem letu plačuje 
v obdobju od vključno 1. 4. do 30. 9., za parkiranje med 8.00 in 
20.00 uro, pri čemer se parkirnina v času od 1. 4. do 30. 6. in od 
1. 9. do 30. 9. plačuje ob sobotah, nedeljah in praznikih, v času 
od 1. 7. do 31. 8. pa vse dni v tednu. Izven navedenega obdo-
bja v posameznem koledarskem letu je parkiranje brezplačno.

3. Parkirnina znaša 1,00 EUR za vsako uro parkiranja 
oziroma največ 5,00 EUR dnevno.

4. Uporabnik mora parkirnino poravnati ob prihodu na 
parkirišče, in sicer elektronsko z mobilnim telefonom preko 
aplikacije ali s poslanim sms sporočilom. Parkirnino poravna za 
predvideni čas parkiranja, ki ga lahko sproti podaljšuje.

5. Na delu parkirišča, to je na zemljišču s parc. št. 138/1 
k.o. Most na Soči, je dovoljeno brezplačno parkiranje članom 
Kajak kluba Soške elektrarne. V vozilih, ki so parkirana na teh 
parkirnih mestih, mora biti nameščena posebna dovolilnica za 
parkiranje na tem mestu, ki jo izda Občina Tolmin.

6. V letu 2020 se parkirnina v skladu s tem sklepom 
plačuje od dneva, ko začne ta sklep veljati do vključno 30. sep-
tembra 2020.

7. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih 
površin, na katerih se plačuje parkirnina.

Št. 007-0005/2019
Tolmin, dne 12. junija 2020

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan
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VLADA
1643. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi 

zneska trošarine za energente

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 110. člena Za-
kona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente

1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Ura-

dni list RS, št. 34/18, 45/20, 55/20, 62/20, 72/20, 81/20 in 
87/20) se v 1. členu:

– v točki 1.3 število »413,25« nadomesti s številom 
»385,13«;

– v točki 1.4 število »413,25« nadomesti s številom 
»385,13« in

– v točki 2.1 število »380,69« nadomesti s številom 
»357,94«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 30. junija 2020.

Št. 00712-24-23/2020
Ljubljana, dne 29. junija 2020
EVA 2020-1611-0089

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1644. Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma 
prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi 

zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji

1. člen
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov 

bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma prepove zbiranje 
ljudi v Republiki Sloveniji, razen če odlok Vlade Republike 
Slovenije določa drugače.

2. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:
– se zbira več kot 50 ljudi ali
– je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi odloki Vlade 

Republike Slovenije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je zbiranje prepove-
dano, če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika med ljudmi 
v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na sple-
tnih straneh NIJZ.

3. člen
(1) Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah se 

ne glede na prejšnji člen dovoli do števila 500 udeležencev 
(brez nastopajočih) in le pod pogojem, da se lahko zagotovi 
minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki 
so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

(2) Organizator prireditve iz prejšnjega odstavka ob prijavi 
prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži 
tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar pri-
java prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni 
potrebna, se na podlagi zakona, ki ureja nalezljive bolezni, in 
tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi 
zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na 
podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja.

4. člen
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa 
higienska priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh 
NIJZ.

5. člen
Pri organiziranem zbiranju ljudi je za zagotovitev in spo-

štovanje ukrepov iz 3. člena tega odloka odgovoren organi-
zator.

6. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

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

7. člen
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z 

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

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

KONČNI DOLOČBI

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

začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, 78/20 in 85/20).

9. člen
Ta odlok začne veljati 30. junija 2020.

Št. 00717-23/2020
Ljubljana, dne 29. junija 2020
EVA 2020-1711-0031

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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