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1842. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave 
za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne 
politične odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih, 
nabavah, hrambi ter drugih načinih 
pridobitve ali razpolaganja z osebno zaščitno 
in kritično medicinsko opremo za učinkovito 
zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi 
boleznimi ter delovanju institucij in nosilcev 
javnih funkcij v zvezi s pravočasno zajezitvijo 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) in ustreznimi ukrepi, zaradi sumov 
nezakonite porabe javnih sredstev in zaradi 
sumov opustitve ustreznih ukrepov v zvezi 
s pravočasno zajezitvijo epidemije COVID-19, 
za obdobje od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne 
parlamentarne preiskave, in za morebitno 
spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja 
javno naročanje, blagovne rezerve, integriteto 
in preprečevanje korupcije ter ravnanje nosilcev 
javnih funkcij z javnofinančnimi sredstvi

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) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 
4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, 
št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji 14. julija 2020

O D R E D I L:
parlamentarno preiskavo za ugotovitev 

dejanskega stanja in morebitne politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij o stanju, 
ravnanju, zalogah, naročilih, nabavah, hrambi  
ter drugih načinih pridobitve ali razpolaganja  

z osebno zaščitno in kritično medicinsko 
opremo za učinkovito zoperstavljanje okužbam  
z nalezljivimi boleznimi ter delovanju institucij  
in nosilcev javnih funkcij v zvezi s pravočasno 

zajezitvijo epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) in ustreznimi ukrepi, 

zaradi sumov nezakonite porabe javnih sredstev  
in zaradi sumov opustitve ustreznih ukrepov  

v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemije 
COVID-19, za obdobje od 1. 2. 2020 do odreditve 

predmetne parlamentarne preiskave,  
in za morebitno spremembo veljavne 

zakonodaje, ki ureja javno naročanje, blagovne 
rezerve, integriteto in preprečevanje korupcije  

ter ravnanje nosilcev javnih funkcij  
z javnofinančnimi sredstvi,

tako, da se:
1. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih 

funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju Republi-

ke Slovenije za stanje, hrambo ter gospodarnost in pravočasnost 
nabav in naročil ter drugih načinov pridobitve ali razpolaganja z 
osebno zaščitno in kritično medicinsko opremo, ki je potrebna 
za primere učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi 
boleznimi, pred razglasitvijo epidemije COVID-19 dne 12. 3. 2020;

2. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih 
funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju Re-
publike Slovenije za ukrepe, ki so bili sprejeti ali so bili neupra-
vičeno opuščeni v času pred razglasitvijo epidemije COVID-19 
dne 12. 3. 2020 in po razglasitvi epidemije, zlasti v primerjavi z 
ukrepi drugih držav Evropske unije nasploh in posebej tistih, ki 
so sosede žariščne evropske države Italije;

3. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev jav-
nih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij glede stanja 
v institucijah, ki so zadolžene za proučevanje, svetovanje in 
izvajanje ukrepov, ki so potrebni za zoperstavljanje okužbam z 
nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v času pred razgla-
sitvijo epidemije COVID-19;

4. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih 
funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v institucijah, ki 
so zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, 
ki so potrebni za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi bole-
znimi, ter njihovih ukrepih v času pred razglasitvijo epidemije 
COVID-19, zlasti z vidika njihovega praktičnega ukrepanja, v 
primerjavi z ukrepi drugih držav Evropske unije;

5. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih 
funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v zvezi z naba-
vami, hrambo in drugimi načini pridobitve ali razpolaganja z 
osebno zaščitno in kritično medicinsko opremo na območju 
Republike Slovenije, ki je bila nabavljena, hranjena, pridoblje-
na na drugačen način ali razporejena za potrebe učinkovitega 
zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, z vidika tran-
sparentnosti, strokovne primernosti, zakonitosti in pravoča-
snosti, po razglasitvi epidemije COVID-19, od 12. 3. 2020 do 
odreditve predmetne parlamentarne preiskave.

Namen parlamentarne preiskave
1. Na Kitajskem je konec leta 2019 izbruhnila epidemija 

virusa SARS-CoV-2. Epidemija se je iz Kitajske širila po celem 
svetu in zajela tudi evropske države. Tako so bili prvi primeri 
okužbe ugotovljeni v Franciji 24. 1. 2020, Nemčiji 27. 1. 2020, 
Avstriji 25. 2. 2020, Hrvaški 25. 2. 2020, Estoniji 27. 2. 2020, 
Litvi 28. 2. 2020, Latviji 3. 2. 2020, Madžarski 4. 3. 2020, 
Poljski 4. 3. 2020 in v Sloveniji 4. 3. 2020. Države Evropske 
unije so se na epidemijo različno odzvale, vendar je večina 
držav takoj izvedla najnujnejše ukrepe za preprečitev širjenja 
te bolezni, predvsem z ukrepi ozaveščanja državljanov o nujnih 
samozaščitnih ukrepih za preprečitev širjenja virusa, vzposta-
vitvijo kontrole potnikov pri čezmejnem prometu, zdravstveno 
kontrolo potnikov, ki so prihajali iz Italije in iz drugih držav, kjer 
so se pojavila žarišča epidemije ter z zaprtjem šol, vrtcev in 
prepovedjo prireditev.
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2. Glede na hitro širjenje epidemije so se države članice 
Evropske unije (in tudi druge države po svetu) angažirale pri 
nabavi osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, po-
trebne pri spopadanju z epidemijo. Predvsem zaradi splošno 
znanih izkušenj iz Wuhana na Kitajskem in Italije, kjer je bil 
epicenter epidemije, je bilo nujno potrebno zagotoviti zaščitna 
sredstva za bolnišnično in zdravstveno osebje, ki oskrbuje 
bolnike. Zaradi pomanjkanja ustreznih zaščitnih sredstev se je 
namreč tako na Kitajskem kot v Italiji okužilo, zbolelo in umrlo 
tudi veliko število zdravniškega in bolnišničnega osebja.

3. Izredno stanje oziroma epidemijo so nekatere države 
članice Evropske unije razglasile na sledeče datume:

– Italija je razglasila izredne razmere 31. 1. 2020.
– Litva je razglasila epidemijo 26. 2. 2020.
– Avstrija je izdala uredbo o izvajanju Zakona o epidemiji 

29. 2. 2020.
– Madžarska je razglasila izredne razmere 11. 3. 2020.
– Hrvaška je razglasila nevarnost pred epidemijo 5. 3. 

2020, epidemijo pa 11. 3. 2020.
– Estonija je razglasila epidemijo 12. 3. 2020.
– Slovenija je razglasila epidemijo 12. 3. 2020.
4. Ob tem velja dodati, da so bili že 20. 2. 2020 izpolnjeni 

pogoji, da bi institucije Evropske unije in države članice (tudi 
Republika Slovenija), ki tako želijo, sodelovale v postopku sku-
pnega javnega naročanja zdravstvenih protiukrepov, ki ga od 
leta 2013 omogoča 5. člen Sklepa št. 1082/2013/EU Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 22. 10. 2013 o resnih čezmejnih 
nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi odločbe 2119/98/ES ter 
da bi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) 
(takrat) osebno zaščitno opremo določila kot blago osnovne 
preskrbe. Nekdanja Vlada se na omenjeno ni pravočasno in 
ustrezno odzvala.

5. Svet Evropske unije je 20. 2. 2020 odločno pozval dr-
žave članice, naj sprejmejo potrebne in ustrezne ukrepe, da bi 
zagotovile varovanje javnega zdravja, zlasti da bo bolnišnično 
osebje, ki oskrbuje bolnike, imelo ustrezno zaščito.

6. Po pozivih Zdravniške zbornice Slovenije in zdravstve-
nih ustanov je nekdanja Vlada 27. 2. 2020 zgolj odločila, da se 
uporabi zaščitna oprema iz blagovnih rezerv, in sicer 48.000 za-
ščitnih mask, 5000 kombinezonov, 500.000 rokavic in praške za 
razkuževanje, vendar ne da bi odločila, da se ta oprema nado-
mesti in predvsem bistveno dopolni z ustreznimi količinami nove.

7. Nekdanja Vlada je 27. 2. 2020 sprejela sklep, da se 
iz blagovnih rezerv sprostijo razpoložljiva (zadostna največ 
za nekaj dni) zaščitna sredstva. Vlada je Zavodu Republike 
Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: Zavod 
za blagovne rezerve) naložila, da izdana sredstva nadomesti 
do 31. 12. 2020.

8. Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljnjem bese-
dilu: WHO) je 3. 3. 2020 sporočila, da so se od začetka izbruha 
epidemije COVID-19 cene osebne zaščitne ter kritične medi-
cinske opreme povečale tudi za šestkrat in da dobava lahko 
traja več mesecev. Opozorili so tudi na manipulacije na trgu in 
da se zaloge pogosto prodajo cenovno najboljšim ponudnikom.

9. Nekdanja Vlada je šele 11. 3. 2020 Ministrstvu za 
zdravje naložila, da v skladu s 46. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) pridobi nujno po-
trebno osebno zaščitno ter kritično medicinsko opremo.

10. V vseh slovenskih bolnišnicah je bilo po podatkih, ki jih 
je nekdanji minister za zdravstvo 12. 3. 2020 poslal mandatarju 
za sestavo nove vlade, na razpolago 26 postelj za intenzivno 
nego, ki bi jih bilo mogoče z dodatnimi ukrepi maksimalno 
povečati na 60.

11. Nekdanji minister za zdravje je na podlagi 7. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo) zaradi povečane nevarnosti širjenja 
epidemije COVID-19 podpisal odredbo o razglasitvi epidemije. 
Odredba je začela veljati 12. 3. 2020 ob 18. uri. Republika 
Slovenija, čeprav neposredna soseda glavnega evropskega 
žarišča v severni Italiji, je epidemijo razglasila šele dan za tem, 
ko je WHO razglasila pandemijo.

12. Sedanja Vlada je izdala Uredbo o določitvi najvišjih 
cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme (Uradni 
list RS, št. 23/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), ki je začela 
veljati 14. 3. 2020 ob 8. uri za čas treh mesecev. Uredba je 
najvišje maloprodajne cene varovalne, zaščitne in druge zdra-
vstvene opreme, veljavne na trgu na dan 14. 3. 2020, določila 
kot najvišje cene. Prav tako je 14. 3. 2020 s sklepom določila 
Zavod za blagovne rezerve za centralno nabavo zaščitne opre-
me za celotno Republiko Slovenijo.

13. Sedanja Vlada je 17. 3. 2020 na podlagi analize stanja 
na trgu osebne zaščitne in kritične medicinske opreme ugotovila, 
da si v Republiki Sloveniji, ki še ni vzpostavila samooskrbe na 
tem področju, ne bomo mogli zagotoviti zadostnih količin osebne 
zaščitne in kritične medicinske opreme. Strmo naraščajoče cene 
osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, podaljševanje 
rokov dobav in zamejene maloprodajne cene varovalne, za-
ščitne in druge zdravstvene opreme niso omogočale pridobitve 
zadostnih zalog osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, 
zato je Vlada dopolnila Uredbo z določbo, da najvišje cene 
varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme ne veljajo za 
opravljanje javne gospodarske službe oblikovanja in uporabe 
državnih blagovnih rezerv Zavoda za blagovne rezerve.

14. Tako naj bo parlamentarna preiskava usmerjena na: 
ugotavljanje morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij in odgovornosti nosilcev javnih funkcij na območju Repu-
blike Slovenije za stanje zalog in osebne zaščitne in kritične me-
dicinske opreme ter druga razpolaganja z opremo, ki je potrebna 
za primere učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi 
boleznimi, pred razglasitvijo epidemije dne 12. 3. 2020, na ugota-
vljanje morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij in 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij v institucijah, ki so zadolžene 
za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni 
za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih 
ukrepih v času pred razglasitvijo epidemije, ter na naročanje, na-
bavo ali kakršnokoli drugo pridobitev (npr. donacije, vzpostavitev 
domače proizvodnje, itd…) ali razpolaganje (npr. razdeljevanje, 
skladiščenje, itd…) z vsemi vrstami osebne zaščitne in kritične 
medicinske opreme od 12. 3. 2020 do odreditve predmetne par-
lamentarne preiskave. Politična odgovornost je tudi odgovornost 
za zakonito, gospodarno, namensko, transparentno in strokovno 
ustrezno nabavo ali kakršnokoli drugo pridobitev zaščitne in kri-
tične medicinske opreme, saj obsega vsa dolžna ravnanja, ki se 
pričakujejo od nosilca politične funkcije ali od drugih oseb, ki so 
v skladu z zakoni ali drugimi predpisi odgovorne za ta dejanja. 
Namen je torej tudi ugotoviti, ali gre pri morebitnih nepravilnostih 
za odgovornost nosilcev političnih funkcij ali drugih oseb oziroma 
nosilcev javnih funkcij, ki so bili pristojni ali odgovorni za naro-
čanje, nabavo ali kakršnokoli drugo pridobitev ali razpolaganje 
z vsemi vrstami osebne zaščitne in kritične medicinske opreme. 
S tem se bo lahko konkretno in določno ugotovila dejanska 
politična odgovornost nosilcev političnih funkcij za morebitno 
ugotovljene nepravilnosti.

15. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti, kakšna 
je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij in 
odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju Republike Slo-
venije za stanje zalog osebne zaščitne in kritične medicinske 
opreme, ki je potrebna za primere učinkovitega zoperstavljanja 
okužbam z nalezljivimi boleznimi, pred razglasitvijo epidemije 
COVID-19 dne 12. 3. 2020.

16. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti, kakšna 
je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij in 
odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju Republike Slo-
venije za ukrepe, ki so bili sprejeti v času pred razglasitvijo epi-
demije COVID-19 dne 12. 3. 2020, zlasti v primerjavi z ukrepi 
drugih držav članic Evropske unije.

17. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti, kakšna 
je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij in od-
govornost nosilcev javnih funkcij glede stanja v institucijah, ki so 
zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so 
potrebni za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter 
njihovih ukrepih v času pred razglasitvijo epidemije COVID-19.
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18. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti, kakšna 
je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij in od-
govornost nosilcev javnih funkcij v institucijah, ki so zadolžene 
za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni 
za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih 
ukrepih v času pred razglasitvijo epidemije COVID-19, zlasti z 
vidika njihovega praktičnega ukrepanja, zlasti v primerjavi z 
ukrepi drugih držav članic Evropske unije.

19. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti, kakšna 
je morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij in 
odgovornost nosilcev javnih funkcij v zvezi z osebno zaščitno 
in kritično medicinsko opremo na območju Republike Slovenije 
za stanje, zaloge, ravnanje, razpolaganje, hrambo, naročila 
osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, ki je bila naba-
vljena ali pridobljena na druge načine, za potrebe učinkovitega 
zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, po razglasitvi 
epidemije COVID-19, od 12. 3. 2020 do odreditve predmetne 
parlamentarne preiskave.

20. Namen parlamentarne preiskave je ugotoviti vse vidi-
ke odgovornosti nosilcev javnih funkcij in preko tega opredeliti 
in konkretizirati morebitno odgovornost nosilcev političnih jav-
nih funkcij tako, da se bo preučilo vse sume morebitnega ne-
zakonitega ravnanja in morebitne opustitve dolžnega ravnanja 
nosilcev javnih funkcij. Pristojnosti ter dolžnosti nosilcev javnih 
funkcij so opredeljene v zakonih in drugih predpisih. Tako je z 
vidika zakonitosti in dolžnega ravnanja vseh nosilcev javnih 
funkcij namen parlamentarne preiskave tudi, da se preveri 
in ugotovi vsakršno postopanje z zaščitno in drugo kritično 
medicinsko opremo, kot je: vsakršen vidik zakonitosti naročil 
in dobave (ter drugih načinov pridobitve), vključno z ustrezno 
davčno in carinsko obravnavo, cenovno ustreznostjo, hrambo, 
nadaljnjim razpolaganjem in tudi preverbo ustreznosti opreme. 
Parlamentarna preiskava je namenjena tudi temu, da se z vidi-
ka integritete postopanja nosilcev javnih funkcij preveri, ali so 
nosilci javnih funkcij postopali z dolžno integriteto po Zakonu o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– uradno prečiščeno besedilo) in drugih predpisih, kar pomeni, 
da se bo preverjajo kakršnekoli osebne in druge povezave no-
silcev javnih funkcij, ki bi lahko vplivale na odločitev o naročilih 
zaščitne opreme.

21. Prav tako je namen parlamentarne preiskave tudi, da 
se ugotovi odgovornost nosilcev javnih funkcij v zvezi s tem, 
da je bila zaščitna oprema pravočasno naročena in ali bi bilo z 
vidika boja proti epidemiji kratkoročno in dolgoročno bolj učin-
kovito in javnofinančno smotrno, da bi se vzpostavila domača 
proizvodnja zaščitne opreme za te namene.

22. Namen preiskovalne komisije je tudi ugotoviti ustre-
znost veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje, blagovne 
rezerve, integriteto in preprečevanje korupcije ter ravnanje no-
silcev javnih funkcij z javnofinančnimi sredstvi. Predvsem je na-
men preveriti, ali je normativna ureditev ustrezna in zagotavlja 
sistemu za naročanje in nakupovanje blaga v času izrednega 
stanja zadostne varovalke, da so nakupi učinkoviti in transpa-
rentni, poraba javnih sredstev pa smotrna in gospodarna.

Obseg preiskave:
1. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev 

javnih funkcij za zaloge, nabave, naročila ali kakšne druge na-
čine pridobitve osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, 
ki je potrebna za primere učinkovitega zoperstavljanja okužbam 
z nalezljivimi boleznimi, pred razglasitvijo epidemije COVID-19 
dne 12. 3. 2020. Preiskava naj zajame vsakršen vidik zako-
nitosti in dolžnega ravnanja nosilcev javnih funkcij v zvezi z 
medicinsko in drugo zaščitno opremo, vključno z ustrezno 
davčno in carinsko obravnavo, cenovno ustreznostjo, hrambo, 
nadaljnjim razpolaganjem in preverbo ustreznosti opreme ter 
osebne okoliščine, ki bi lahko nakazovale na sum kršitve pred-
pisov s področja integritete in preprečevanja korupcije.

2. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij za ukrepe, ki so bili sprejeti v času pred razglasi-
tvijo epidemije COVID-19 dne 12. 3. 2020, zlasti v primerjavi z 
ukrepi drugih držav članic Evropske unije.

3. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij v institucijah, ki so zadolžene za proučevanje, 
svetovanje in izvajanje ukrepov, potrebnih za zoperstavljanje 
okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v času 
pred razglasitvijo epidemije COVID-19.

4. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij v institucijah, ki so zadolžene za proučevanje, 
svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za zopersta-
vljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v 
času pred in po razglasitvi epidemije COVID-19, zlasti z vidika 
njihovega praktičnega ukrepanja in zlasti v primerjavi z ukrepi 
drugih držav članic Evropske unije.

5. Preiskava naj zajame vse vidike odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij v zvezi z nabavami osebne zaščitne in kritične 
medicinske opreme na območju Republike Slovenije, ki je bila 
nabavljena, naročena ali pridobljena na drug način za potrebe 
učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, 
po razglasitvi epidemije COVID-19, od 12. 3. 2020 do odredi-
tve predmetne parlamentarne preiskave. Preiskava naj zajame 
vsakršen vidik zakonitosti in dolžnega ravnanja nosilcev javnih 
funkcij v zvezi z medicinsko in drugo zaščitno opremo, vključno 
z ustrezno davčno in carinsko obravnavo, cenovno ustreznostjo, 
hrambo, nadaljnjim razpolaganjem, in preverbo ustreznosti opre-
me ter osebne okoliščine, ki bi lahko nakazovale na sum kršitve 
predpisov s področja integritete in preprečevanja korupcije.

6. Preiskava naj zajame tudi ugotavljanje okoliščin in no-
silcev javnih funkcij v obdobju, za katerega je odrejena, na pod-
lagi katerih bo mogoče zaključiti, ali je bila oprema pravočasno 
naročena in ali bi bilo z vidika boja proti epidemiji kratkoročno 
in dolgoročno bolj učinkovito in javnofinančno smotrno, da bi se 
vzpostavila domača proizvodnja zaščitne in kritične medicinske 
opreme za te namene.

Št. 020-02/20-22/12
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EPA 1137-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

1843. Sklep o imenovanju dveh članov Nadzornega 
sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Sloven-
skem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in 112. 
člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je 
Državni zbor na seji 14. julija 2020 sprejel

S K L E P
o imenovanju dveh članov Nadzornega sveta 

Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Za člana Nadzornega sveta Slovenskega državnega hol-
dinga, d.d., se za dobo petih let imenujeta:

mag. Božo EMERŠIČ
mag. Ivan SIMIČ.

Št. 450-01/20-12/9
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EPA 1281-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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1844. 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 
14. julija 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Helena DEISINGER TOMOVSKI na sodniško mesto 

okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru.

Št. 700-05/20-8/7
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EPA 1231-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

1845. 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 
14. julija 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ana HARB na sodniško mesto okrajne sodnice na Okraj-

nem sodišču v Škofji Loki.

Št. 700-05/20-10/9
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EPA 1276-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

1846. Sklep o imenovanju člana Programskega 
sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme 
alineje šestega odstavka 17. člena Zakona 
o Radioteleviziji Slovenija

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

S K L E P
o imenovanju člana Programskega sveta RTV 
Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega 
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji 

Slovenija

Za člana Programskega sveta RTV Slovenija se na pod-
lagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radi-
oteleviziji Slovenija imenuje:

dr. Leon OBLAK
za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o 
imenovanju sedmih članov Programskega sveta RTV Slove-
nija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija z dne 28. 4. 2020 (Uradni 
list RS, št. 60/20).

Št. 010-02/20-24/42
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EPA 1253-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

1847. Sklep o razrešitvi in imenovanju članice 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 3. čle-
na Sklepa o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za 
UNESCO (Uradni list RS, št. 47/19) ter 112. in 201. člena Po-
slovnika 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 14. julija 2020 sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju članice Slovenske 

nacionalne komisije za UNESCO

V Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO se:
– razreši članica:

Nina MAUROVIČ
– imenuje za članico:

Alenka JERAJ.

Št. 007-04/20-5/9
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EPA 1254-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

1848. 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 
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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 parlamen-
tarni 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 14. julija 2020 sprejel

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

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  

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

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

v Državni zbor 2018

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

sednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., do-
mnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS 
in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje 
SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 
(Uradni list RS, št. 7/19, 15/19, 34/19, 31/20, 60/20 in 78/20) 
se:

v I. točki:
– besedilo »7 članov in 7 namestnikov članov« spremeni 

tako, da se glasi: »8 članov in 8 namestnikov članov« ter
– doda besedilo »Poslanska skupina Liste Marjana Šarca 

1 člana in 1 namestnika člana.«
v II. točki:
– imenujeta:

– za člana: za namestnika člana:
Jani (Janko) 
MÖDERNDORFER, PS LMŠ

Aljaž KOVAČIČ, 
PS LMŠ

izmed članov se imenuje za podpredsednika:
Jani (Janko) MÖDERNDORFER, PS LMŠ.

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

zbor.

Št. 020-04/20-17/4
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EPA 1255-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1849. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 

veleposlanice Republike Slovenije 
v Združenem kraljestvu Velike Britanije 
in Severne Irske

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 

UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 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 Združenem 
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske 
postavim Simono Leskovar.

Št. 501-03-10/2020-2
Ljubljana, dne 14. julija 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

1850. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini 
Španiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 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 izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Kraljevini Španiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Kraljevini Španiji postavim Roberta Krmelja.

Št. 501-03-12/2020-2
Ljubljana, dne 14. julija 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

1851. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Severni Makedoniji

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
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U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Severni Makedoniji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Severni Makedoniji postavim Milana 
Predana.

Št. 501-03-11/2020-2
Ljubljana, dne 14. julija 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 60.053

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 300
730 Prejete donacije iz domačih virov 300
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 372.942
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 183.497
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna EU 189.445
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.222.412

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 987.616

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 205.792
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 37.292
402 Izdatki za blago in storitve 722.861
403 Plačila domačih obresti 13.459
409 Rezerve 8.212

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.842.438

410 Subvencije 129.830
411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 1.186.664
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 137.465
413 Drugi tekoči domači transferi 388.479
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.267.918
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.267.918

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 124.441

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 36.081

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 88.360

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLAJ) (I.-II.) 137.022

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 

in naložb 0

BOROVNICA

1852. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica 
za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, 
št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji 
dne 2. 7. 2020 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Borovnica za leto 2019

1. člen
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o zaključ-

nem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2019.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 

2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov 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 
Borovnica za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je 
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih sprememb tekom leta 2019 ter njihovi realizaciji v 
tem letu.

3. člen
Proračun Občine Borovnica za leto 2019 je bil realiziranih 

v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupinakontov/Konto Realizacija 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 4.085.390
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.575.795

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 2.833.790

700 Davki na dohodek in dobiček 2.532.990
703 Davki na premoženje 264.503
704 Domači davki na blago in storitve 36.197
706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 742.005

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 574.844

711 Takse in pristojbine 4.550
712 Globe in druge denarne kazni 39.869
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.792
714 Drugi nedavčni prihodki 119.950

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 136.353

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 76.300

OBČINE
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442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 0

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) 122.242

55 ODPLAČILA DOLGA 122.424
550 Odplačila domačega dolga 122.424
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –259.446
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VII.-VIII.) –122.424
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 137.022

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 478.765

4. člen
Presežek odhodkov nad prihodki, v znesku 259.446 EUR, 

se prenese v proračun za leto 2020.

5. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0016/2020-1
Borovnica, dne 30. marca 2020

Župan
Občine Borovnica

Bojan Čebela

1853. Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah 
Občinskega prostorskega načrta Občine 
Borovnica

Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni 
list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni 
seji dne 2. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega 

prostorskega načrta Občine Borovnica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)

(1) S tem odlokom se sprejmejo tretje spremembe in 
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica 
(v nadaljevanju: 3 SD OPN).

(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem 
sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 1625.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev)

(1) Spremembe in dopolnitve v 3 SD OPN se nanašajo na 
tekstualni del Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica.

(2) Dopolni se četrti odstavek 88. člena odloka, ki se glasi:
»Do izdelave podrobnejše hidrološko-hidravlične študije, 

v kateri bodo preverjeni in prehodno izvedeni možni celovi-
ti ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na vplivnem 
območju Malence, gradnja in posegi na območju veljavnosti 
rezultatov študije »OPPN Staro vaško jedro Borovnica s Kon-
zervatorskim načrtom prenove, Hidrološko-hidravlična analiza 
HH-266/2017 z dne 19. 6. 2018, niso dopustni. Izjema je 
območje atletskega štadiona in območje vzhodno od njega.«

III. POSTOPEK PRIPRAVE

3. člen
(postopek priprave sprememb in dopolnitev)

Postopek 3 SD OPN se izvede po kratkem postopku pri-
prave prostorskega načrta, kot je določen v 124. členu Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

IV. KONČNE DOLOČBE

4. člen
(vpogled v prostorski akt)

3 SD OPN so na vpogled v prostorih občinske uprave 
Občine Borovnica in na občinskem spletnem portalu.

5. člen
(veljavnost)

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

Št. 3500-0001/2015-342
Borovnica, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Borovnica

Bojan Čebela

1854. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih 
sredstev za sofinanciranje nakupa malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju 
Občine Borovnica

Na podlag 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJP in 
14/15 – ZUUJFO), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 98/07, 30/10 
in 98/15) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, 
št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji 
dne 2. 7. 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev  

za sofinanciranje nakupa malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju  

Občine Borovnica

NAMEN

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dode-

ljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sred-
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stva) za nakup komunalnih malih čistilnih za čiščenje komunal-
ne odpadne vode iz stanovanjski stavb (v nadaljevanju: MKČN) 
za območje Občine Borovnica.

2. člen
(1) Občina Borovnica z veljavnim Operativnim programom 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republi-
ki Slovenije, Programom izvajanja javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2017–2020 (JP 
KPV d.o.o, december 2016) ter Odlokom o občinskem pro-
storskem načrtu Občine Borovnica in spremembe (Uradni list 
RS, št. 52/14, 24/15 in 61/18) za namen sofinanciranja nakupa 
MKČN (individualnih in skupinskih) na tistih poselitvenih obmo-
čjih, na katerih občina ne bo zagotavljala odvajanja odpadnih 
voda v javno kanalizacijo in sekundarnega čiščenja odpadnih 
voda, zagotavlja sofinanciranje iz proračuna.

(2) Nepovratna finančna sredstva se dodelijo za MKČN za 
obstoječe stanovanjske objekte in novozgrajene stanovanjske 
objekte, ki so:

– zgrajeni v skladu s prostorskimi akti in predpisi o graditvi 
objektov,

– evidentirani v zemljiškem katastru ali v katastru stavb.

UPRAVIČENCI

3. člen
(1) Do subvencije za izgradnjo MKČN je upravičena fi-

zična oseba, ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki 
stoji na območju Občine Borovnica in ima stalno prebivališče 
v Občini Borovnica, stavba pa stoji na območju občine, kjer po 
državnem in po občinskih predpisih ni predvidena izgradnja 
javne kanalizacije.

(2) Upravičenec lahko dobi subvencijo za isto naložbo 
le enkrat.

(3) Do subvencije niso upravičene pravne osebe.
(4) Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so 

lastniki in investitorji stanovanjske stavbe, ki stoji ali je v gra-
dnji na območjih, za katere je po državnem in po občinskem 
predpisu predvideno odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi.

4. člen
V primeru nakupa skupinske MKČN za več stanovanjskih 

objektov so upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev vsi 
investitorji, ki vložijo skupno vlogo. V tem primeru upravičenci 
medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo, sporazu-
mom ali drugo ustrezno listino.

POGOJI

5. člen
(1) Upravičenec do nepovratnih sredstev na podlagi tega 

pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– stanovanjska stavba, za katero se ureja in vgrajuje 

MKČN, mora biti zgrajena v skladu s prostorskimi akti in pred-
pisi o graditvi objektov in evidentirana v zemljiškem katastru 
ali v katastru stavb;

– MKČN, ki je vgrajena, mora imeti prve meritve, ker je 
iz njih razvidno delovanje MKČN (obvezna priloga je analizni 
list) in certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami 
glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, 
kot jih predpisuje veljavni predpis, ki ureja emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (v na-
daljevanju: predpis o emisiji snovi) in je izdana v skladu s pred-
pisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih 
proizvodov ter potrjeno pozitivno oceno obratovanja, ki jo izda 
izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda;

– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti 
skladno z določili, kot jih predpisuje veljavni predpis o emisiji 
snovi;

– MKČN mora imeti poročilo o opravljenem tehničnem 
pregledu čistilne naprave s strani dobavitelja ali pooblaščenega 
izvajalca pred pričetkom obratovanja;

– MKČN mora biti zgrajena izven območij poselitve, kjer je 
zgrajena ali se predvideva izgradnja javne kanalizacije;

– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop poo-
blaščenim službam in neovirano praznjenje;

– lokacija postavitve MKČN mora biti definirana na zemlji-
ško parcelo natančno, upravičenci pa morajo za zemljišče, na 
katerem je zgrajena MKČN, priložiti dokazilo o pravici graditi, 
kolikor lastninska in druga stvarnopravna pravica ni razvidna 
iz zemljiške knjige;

– čistilna naprava mora biti zgrajena in v funkciji obratovanja;
– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske stavbe in 

novogradnje, če so stroški nakupa MKČN nastali po 1. 1. 2019 
in če so izpolnjeni vsi ostali pogoji iz tega člena.

(2) Natančnejše pogoje za dodelitev subvencij Občina 
Borovnica določi vsako leto posebej v besedilu razpisa na 
podlagi tega pravilnika.

VIŠINA SUBVENCIJE

6. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje nakupa MKČN se zagoto-

vijo vsako leto v proračunu Občine Borovnica, njihovo višino 
sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga na 
osnovi sprejetega proračuna občine objavi župan na občinski 
spletni strani ali v drugih medijih.

(2) Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe prora-
čunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

(3) Popolne vloge vlagateljev, ki zaradi porabe finančnih 
sredstev v tekočem proračunskem letu ne bodo realizirane, 
se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju vrstnega reda 
prispelosti popolne vloge.

(4) Sredstva se lahko z namenom dodelitve sredstev v po-
sameznem proračunskem letu dodelijo tudi za vgrajene MKČN, 
za katere še ni pridobljeno poročilo o opravljenem tehničnem 
pregledu čistilne naprave s strani dobavitelja ali pooblaščenega 
izvajalca pred pričetkom obratovanja (prejemnik sredstev jo je 
dolžan dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN).

(5) Subvencija se izračunava na podlagi števila stalno 
prijavljenih prebivalcev v individualni stanovanjski stavbi, v ka-
teri se gradi MKČN. Prebivalci morajo biti na naslovu prijavljeni 
najmanj 1 leto pred oddajo vloge.

(6) Subvencija za MKČN znaša 500,00 EUR za stanovanj-
sko stavbo, kjer sta prijavljena 1–2 stanovalca in 1.000,00 EUR 
za stavbo, kjer so prijavljeni najmanj 3 stanovalci.

(7) V primeru nakupa skupinske MKČN za več individu-
alnih stanovanjskih stavb različnih upravičencev, na podlagi 
4. člena tega pravilnika, so do subvencije upravičeni vsi upravi-
čenci skupaj, v višini 500,00 EUR za stanovanjsko stavbo, kjer 
sta prijavljena 1–2 stanovalca in 1.000,00 EUR za stavbo, kjer 
so prijavljeni najmanj 3 stanovalci.

JAVNI RAZPIS

7. člen
(1) Župan Občine Borovnica vsako leto objavi javni raz-

pis za dodelitev sredstev po tem pravilniku, s katerim določi 
natančne pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev 
sredstev.

(2) Na podlagi javnega razpisa lahko vlagatelj vlogo odda 
kadarkoli po objavi razpisa za stroške nabave MKČN.

POSTOPEK

8. člen
(1) Postopek dodeljevanja sredstev po tem pravilniku vodi 

tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
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(2) Komisija vloge odpira in obravnava po časovnem 
zaporedju prispetja, praviloma enkrat mesečno. Odpiranje vlog 
ni javno.

(3) Na podlagi seznama prejemnikov sredstev za sofinan-
ciranje občinska uprava posameznemu vlagatelju izda sklep 
o dodelitvi sredstev. Zoper sklep je možna pritožba županu 
občine. Odločitev župana je dokončna.

(4) Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev.

9. člen
Za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN se podpiše 

pogodba o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju mora vse-
bovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev 
pravic in obveznosti pogodbenih strank.

10. člen
(1) Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev 

skladno z javnim razpisom izvaja komisija iz 8. člena tega 
pravilnika.

(2) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za na-
men, za katerega so bila dodeljena. Če komisija ugotovi, da so 
bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil 
druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo 
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V navedenih primerih 
bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila proračunskih sredstev 
dalje.

11. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za 

izgradnjo rastlinske čistilne naprave.

KONČNA DOLOČBA

12. člen
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o sofinanci-

ranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 
Borovnica (Uradni list RS, št. 19/13).

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2020-1
Borovnica, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Borovnica

Bojan Čebela

1855. Odredba o določitvi območij kratkotrajnega 
parkiranja in pogojih parkiranja na območju 
Občine Borovnica

Na podlag 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 
in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) 
je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji dne 2. 7. 
2020 sprejel

O D R E D B O
o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja  

in pogojih parkiranja na območju  
Občine Borovnica

1. člen
S to odredbo se določa parkirni red na javnih parkiriščih 

v občinskem središču.

2. člen
V območje kratkotrajnega parkiranja – modre cone – so 

vključena naslednja parkirišča:
– parkirišče na Molkovem trgu – cona 1,
– parkirišče na Paplerjevi pri šoli – cona 2,
– parkirišče na Paplerjevi pri vrtcu – cona 2.

3. člen
Za parkiranje vozil znotraj cone 1 velja:
– parkiranje omejeno na dve uri med 7.00 in 15.00 uro in 

je brezplačno.
Za parkiranje vozil znotraj cone 2 velja:
– parkiranje je omejeno med 7.00 in 15.00 uro,
– parkiranje do dve uri je brezplačno,
– naslednje ure parkirnina po 0,50 €/uro,
– mesečna parkirna je 50,00 €.

4. člen
Območje modrih con, definirano v 2. členu tega odloka, 

je namenjeno parkiranju osebnih vozil in manjših kombiniranih 
vozil. Parkiranje je dovoljeno le znotraj označenih parkirnih 
površin in znotraj talnih označb.

Voznik, ki parkira vozilo na modrih conah, na katerih je 
dovoljeno kratkotrajno parkiranje, mora čas začetka parkiranja 
označiti na vidnem mestu s parkirno uro v vozilu in po izteku 
dovoljenega časa vozilo odpeljati.

Mesečno parkirno karto lahko kupijo stanovalci s stalnim 
prebivališčem na Paplerjevi ulici in nimajo lastnega parkirišča. 
Vsaka stanovanjska enota lahko zakupi največ dve parkirni 
mesti.

Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

5. člen
Za nadzor nad izvajanjem te odredbe je zadolžen medob-

činski inšpektorat in redarstvo.

6. člen
S to odredbo preneha veljati Odredba o določitvi območij 

kratkotrajnega parkiranja in pogojih parkiranja na območju 
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 57/11).

7. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati se začne s 1. 9. 2020.

Št. 007-0008/2020-1
Borovnica, dne 2. julija 2020

Župan
Občine Borovnica

Bojan Čebela

CERKNICA

1856. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine 
Cerknica za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), ter 107. člena Statuta Občine 
Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni seji dne 
9. 7. 2020 sprejel
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O D L O K
o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica  

za leto 2020

1. člen
V 1. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 

2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se spremeni tabelarični – splo-
šni del proračuna na ravni podskupin kontov.

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Rebalans1
Skupina/Podskupina kontov 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.791.695
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.534.596
70 DAVČNI PRIHODKI 9.514.758
700 Davki na dohodek in dobiček 8.130.650
703 Davki na premoženje 1.201.300
704 Domači davki na blago in storitve 182.808
706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.019.839
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.480.589
711 Takse in pristojbine 9.000
712 Globe in druge denarne kazni 56.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 474.150
72 KAPITALSKI PRIHODKI 422.207
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 275.115
721 Prihodki od prodaje zalog 3.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. 
dolgo sredstev 144.092
73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 834.891
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 834.891
741 Prejeta sredstva iz držav. pror. iz sredstev 
proračuna EU 0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.885.355
40 TEKOČI ODHODKI 3.313.397
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 653.703
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 101.320
402 Izdatki za blago in storitve 2.243.374
403 Plačila domačih obresti 80.000
409 Rezerve 235.000
41 TEKOČI TRANSFERI 5.338.735
410 Subvencije 338.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.774.248
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 565.341
413 Drugi tekoči domači transferi 2.661.146
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.911.323
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.911.323
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 321.900
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam 180.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 141.900
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –93.660
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN KAP. DELEŽEV 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 500.000
50 ZADOLŽEVANJE 500.000
500 Domače zadolževanje 500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 530.909
55 ODPLAČILA DOLGA 530.909
550 Odplačila domačega dolga 530.909
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH –124.569
X. NETO ZADOLŽEVANJE –30.909
XI. NETO FINANCIRANJE 93.660
Stanje sredstev na računih ob koncu 
preteklega leta 124.569

2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerkni-

ca za leto 2020 ostanejo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0016/2020
Cerknica, dne 9. julija 2020

Župan
Občine Cerknica

Marko Rupar

1857. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode v Občini Cerknica

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 17. člena 
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 2/17 
UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni seji dne 
9. 7. 2020 sprejel

S K L E P
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen  

za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode v Občini Cerknica

1. člen
Občinski svet Občine Cerknica sprejme Sklep o potr-

ditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v Občini Cerknica, ki je bil izdelan s 
strani izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Cer-
knica d.o.o., z datumom izdelave marec 2020.
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2. člen
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospo-

darskih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
ter storitev povezanih z greznicami in MKČN v Občini Cerknica 
(brez DDV):

storitev potrjena cena subvencija občine zaračunana cena*
Odvajanje kom. odpadne vode (€/m3) 0,2428 0,0037 0,2391
Čiščenje kom. odpadne vode (€/m3) 1,0241 0,2187 0,8054
Storitve povezane z greznicami in MKČN (€/m3) 1,0241 0,2187 0,8054

omrežnina odvajanje potrjena cena subvencija občine zaračunana cena*
dimenzija vodomera € brez DDV € brez DDV € brez DDV

DN ≤ 20 9,3725 2,3431 7,0294
20 < DN < 40 28,1176 7,0294 21,0882
40 ≤ DN < 50 93,7252 23,4313 70,2939
50 ≤ DN < 65 140,5878 35,1470 105,4409
65 ≤ DN < 80 281,1755 70,2939 210,8816

80 ≤ DN < 100 468,6258 117,1565 351,4694
100 ≤ DN < 150 937,2517 234,3129 702,9388

150 ≥ DN 1.874,5034 468,6259 1.405,8776

omrežnina čiščenje potrjena cena subvencija občine zaračunana cena*
dimenzija vodomera € brez DDV € brez DDV € brez DDV

DN ≤ 20 8,3500 2,0875 6,2625
20 < DN < 40 25,0499 6,2625 18,7874
40 ≤ DN < 50 83,4996 20,8749 62,6247
50 ≤ DN < 65 125,2495 31,3124 93,9371
65 ≤ DN < 80 250,4989 62,6247 187,8742

80 ≤ DN < 100 417,4982 104,3746 313,1237
100 ≤ DN < 150 834,9965 208,7491 626,2474

150 ≥ DN 1.669,9929 417,4982 1.252,4947
*cena za uporabnika s subvencijo

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2020 naprej.

Št. 007-2/2020
Cerknica, dne 9. julija 2020

Župan
Občine Cerknica

Marko Rupar
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VLADA
1858. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov 

za preprečitev širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji 
meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah 
in v notranjosti Republike Slovenije

Na podlagi 1. 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 odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 
prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah 

na notranjih mejah in v notranjosti  
Republike Slovenije

1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih iz-

bruhov in širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem 
besedilu: COVID-19) določijo ukrepi na zunanji meji in na kon-
trolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v 
Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja 
edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije, in v 
notranjosti Republike Slovenije.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko mejo 
izven kontrolnih točk prestopajo državljani Republike Slovenije, 
ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic 
schengenskega območja.

2. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem 

območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuiese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse.
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnje-

ga odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije 
in Italijanske republike.

3. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem 

območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn).
(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem 

območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega 

odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike 
Slovenije in Republike Avstrije.

4. člen
(1) Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah 

na mejnem območju z Madžarsko, in sicer:
1. Dolga vas – Redics,
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnje-

ga odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije 
in Madžarske.

5. člen
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni 

zračni promet so naslednje:

– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor),
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni 

promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in 
izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni 
COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na 
spletni strani NIJZ.

6. člen
(1) Kontrolne točke na pomorskih povezavah za medna-

rodni pomorski promet so naslednje:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni po-

morski promet),
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski 

promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni po-

morski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne toč-
ke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja 
bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na 
spletni strani NIJZ.

7. člen
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in 

v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne 
točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z obrato-
valcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča za kontrolne 
točke iz 5. in 6. člena tega odloka določi čas odprtja posamezne 
kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavi na 
svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.

8. člen
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev 

ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. čle-
na, prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega 
odloka.

9. člen
(1) Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stal-

no ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu 
epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav iz 
četrtega odstavka tega člena, ali prihaja iz teh držav, se zaradi 
morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena 
za obdobje 14 dni.

(2) Ureditev iz prejšnjega odstavka ne velja za državljane 
Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivali-
ščem v Republiki Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evrop-
ske unije oziroma držav članic schengenskega območja, če 
predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko 
visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19, 
opredeljenih v 11. členu tega odloka, na primer originalni račun 
za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o lastništvu nepre-
mičnine ali plovila, na katerem so bivali v času bivanja, uradni 
seznam posadke v primeru najema plovila, oziroma drugo 
ustrezno dokazilo. Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, 
se šteje, kot da prihajajo iz države z epidemiološko visokim 
tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19.

(3) Prejšnji odstavek ne velja za državljane Republike Slo-
venije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, kadar prihajajo iz držav s poslabšanimi epidemiološki-
mi razmerami, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela 
omejitve na podlagi 11. člena tega odloka.

(4) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene NIJZ o 
epidemiološki situaciji s sklepom določi in spreminja seznam 
epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav, iz 
katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem 
členom brez odreditve karantene. V primerih, ko obstajajo v 
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različnih administrativnih enotah držav razlike v epidemiolo-
škem stanju, se lahko določijo omejitve z obveznostjo karante-
ne le za posamezne administrativne enote te države. Seznam 
epidemiološko varnih držav se skupaj z morebitnimi omejitvami 
za posamezne administrativne enote znotraj posameznih držav 
sproti posodablja in ažurno objavlja na spletnih straneh NIJZ, 
Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.

(5) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima 
prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, 
da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne 
bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2.

(6) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki v Republiki 
Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, se karan-
tena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. 
Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v 
Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, 
ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, 
se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.

(7) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava 
opravljati delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na na-
slovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba 
izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec 
posreduje pred prestopom državne meje. Delodajalec iz prej-
šnjega stavka mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja ka-
rantene, ki so določeni v odločbi o karanteni, ter tudi prehrano 
in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti 
v skladu s priporočilom NIJZ glede prestajanja karantene, ki je 
objavljeno na spletni strani NIJZ.

(8) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih 
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
mejah Republike Slovenije zdravstvena služba lahko preverja 
zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

(9) Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen drža-
vljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim pre-
bivališčem v Republiki Sloveniji, se na primeren način seznani 
z navodili NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja 
bolezni COVID-19.

(10) Za potrebe priprave odločbe o karanteni policist 
osebi iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko 
Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bi-
vanja, kjer bo prestajala karanteno v Republiki Sloveniji, lahko 
pa tudi elektronski naslov, če se bo osebi odločba o karanteni 
vročila elektronsko) ter jih posreduje predstavniku Ministrstva 
za zdravje, ki poskrbi za izdajo in vrnitev odločbe o karanteni na 
mejni prehod ali kontrolno točko. Policist na mejnem prehodu 
osebi vroči odločbo in ji po vročitvi dovoli vstop v državo.

(11) Če se oseba, ki ji je potrebno odrediti karanteno, 
nahaja v notranjosti Republike Slovenije, policist za potrebe 
priprave odločbe o karanteni podatke (ime in priimek, rojstni 
datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma 
kraja bivanja, kjer bo prestajala karanteno v Republiki Slove-
niji, lahko pa tudi elektronski naslov, če se bo osebi odločba 
o karanteni vročila elektronsko) osebi odvzame v notranjosti 
Republike Slovenije ter jih posreduje predstavniku Ministrstva 
za zdravje, ki poskrbi za izdajo in vrnitev odločbe o karanteni v 
policijsko enoto policista, ki je podatke iz tega odstavka odvzel. 
Policist nato osebi vroči odločbo.

(12) V primerih ko Ministrstvo za zdravje po epidemiolo-
škem postopku izda odločbo o karanteni, jo posreduje Policiji, 
ki nemudoma izvede vročitev.

10. člen
(1) Prejšnji člen se ne uporablja za:
1. čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima 

delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi 
državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s 
podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni 
delovni migrant;

2. čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima 
delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi 

državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma 
s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot te-
denski delovni migrant;

3. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, 
ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa 
oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o 
opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v 
skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se 
vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni 
izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre 
za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev 
v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora 
ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivali-
šča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost 
SARS-CoV-2 (COVID-19);

4. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sek-
torju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s 
»Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz 
Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz 
Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja 
in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C 
št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz 
katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

5. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali 
iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti 
Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;

6. osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v 
drugo državo v 12 urah po vstopu;

7. osebo z diplomatskim potnim listom;
8. osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo 

izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh 
storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene 
ali gospodarske škode;

9. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, polici-
je, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Re-
publiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;

10. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem 
pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske 
unije ali drugi državi schengenskega območja;

11. osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi 
vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno razisko-
vanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi 
dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža 
in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;

12. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika 
in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah 
po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri 
pogreba;

13. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi 
vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez 
mejo v 24 urah po vstopu;

14. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih 
osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu 
ter predloži ustrezno dokazilo;

15. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmej-
nem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja 
državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdar-
skih del;

16. pripadnika Slovenske vojske, policije ali uslužbenca 
državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini;

17. državljane držav, ki prihajajo iz držav s seznama 
varnih držav, ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih 
držav, in so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo 
nočitve v nastanitvenem obratu, ne glede na to, da je bila 
črtana s seznama varnih držav (z zelenega seznama), in to 
izkazuje z dokazilom o rezervaciji;

18.  predstavnika tujih varnostnih organov (policije ali 
pravosodja), ki z vstopom v Republiko Slovenijo izvršuje ope-
rativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa 
izvršitve kazni zapora obsojenca in zapusti Republiko Slovenijo 
takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče.
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(2) Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 2., 3., 8., 9., 10., 11., 
12., 13., 14., 16. in 17. točke prejšnjega odstavka, morajo ob 
prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost 
SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opra-
vljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengen-
skega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki 
ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Osebe, 
ki uveljavljajo izjemo iz 16. točke prejšnjega odstavka, lahko 
ne glede na prejšnji stavek opravijo testiranje na prisotnost 
SARS-CoV-2 (COVID-19) šele ob prihodu v Republiko Slo-
venijo, pogoje za izolacijo pa jim do prejema izvida testiranja 
zagotovi delodajalec.

11. člen
V primeru poslabšanja epidemioloških razmer v posa-

mezni državi ali administrativni enoti države za katero veljajo 
izjeme iz prejšnjega člena, lahko Vlada Republike Slovenije s 
sklepom odloči, da se za posamezno državo ali administra-
tivno enoto države prejšnji člen v celoti oziroma del izjem iz 
prejšnjega člena ne uporablja. Odločitev se ažurno objavi na 
spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za 
zunanje zadeve.

12. člen
Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov 

sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slo-
venije, se v Republiko Slovenijo ne dovoli.

13. člen
Osebi, ki se ji odredi karantena v skladu s tem odlokom 

ali ji je bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko 
lokacija oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, 
kot ji je bila odrejena.

14. 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.

KONČNI DOLOČBI

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

odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezlji-
ve bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in 
na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 83/20, 86/20, 88/20, 90/20, 93/20 in 95/20).

16. člen
Ta odlok začne veljati 20. julija 2020.

Št. 00717-28/2020
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EVA 2020-1711-0037

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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DRŽAVNI ZBOR
1842. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugo-

tovitev dejanskega stanja in morebitne politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij o stanju, 
ravnanju, zalogah, naročilih, nabavah, hrambi 
ter drugih načinih pridobitve ali razpolaganja z 
osebno zaščitno in kritično medicinsko opremo za 
učinkovito zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi 
boleznimi ter delovanju institucij in nosilcev javnih 
funkcij v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemi-
je nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in 
ustreznimi ukrepi, zaradi sumov nezakonite po-
rabe javnih sredstev in zaradi sumov opustitve 
ustreznih ukrepov v zvezi s pravočasno zajezitvijo 
epidemije COVID-19, za obdobje od 1. 2. 2020 do 
odreditve predmetne parlamentarne preiskave, in 
za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki 
ureja javno naročanje, blagovne rezerve, integrite-
to in preprečevanje korupcije ter ravnanje nosilcev 
javnih funkcij z javnofinančnimi sredstvi 3999

1843. Sklep o imenovanju dveh članov Nadzornega sve-
ta Slovenskega državnega holdinga, d.d. 4001

1844. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 4002
1845. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 4002
1846. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV 

Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega od-
stavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 4002

1847. Sklep o razrešitvi in imenovanju članice Slovenske 
nacionalne komisije za UNESCO 4002

1848. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in ime-
novanju predsednika, podpredsednika, članov in 
namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugo-
tavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., 
domnevnega nezakonitega financiranja politične 
stranke SDS in domnevnega nezakonitega finan-
ciranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve 
poslancev v Državni zbor 2018 4002

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1849. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene velepo-

slanice Republike Slovenije v Združenem kralje-
stvu Velike Britanije in Severne Irske 4003

1850. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji 4003

1851. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Republiki Sever-
ni Makedoniji 4003

VLADA
1858. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za prepreči-

tev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 
prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na 
notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije 4011

OBČINE
BOROVNICA

1852. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za 
leto 2019 4005

1853. Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Občin-
skega prostorskega načrta Občine Borovnica 4006

1854. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev 
za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistil-
nih naprav na območju Občine Borovnica 4006

1855. Odredba o določitvi območij kratkotrajnega par-
kiranja in pogojih parkiranja na območju Občine 
Borovnica 4008

CERKNICA
1856. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica 

za leto 2020 4008
1857. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za 

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v 
Občini Cerknica 4009

VSEBINA

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor dr. Miha Pogačnik • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
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