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VLADA
2203. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 

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 prečiščeno 
besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka 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
V Odloku 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 notra-
njosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/20 in 115/20) 
se v 9. členu v prvem odstavku številka »14« nadomesti z 
besedo »deset«.

V drugem odstavku se za vejico za besedo »preživnina« 
doda besedilo »in njihovi starši,«.

2. člen
V 10. členu se v prvem odstavku:
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. osebo, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko 

Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu 
ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko 
Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;«;

– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. osebo, ki izvaja dejavnost, za katero ji je potrdilo 

izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja te 
dejavnosti, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene 
ali gospodarske škode;«;

– v 11. točki besedilo »po vstopu« nadomesti z besedilom 
»po prehodu meje«;

– 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in 

predloži dokazilo o datumu in uri pogreba;«;
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi 

vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, kar lahko izkaže 
z ustreznimi dokazili;«;

– v 19. točki črta besedilo »in predloži negativni izvid testa 
na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19)«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 2., 3., 8., 9., 10., 

12., 13., 16., 17. in 19. točke prejšnjega odstavka, morajo 
ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost 
SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni bil opravljen v Republiki Slove-
niji, ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v drugi državi članici 
Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v 
organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mi-
krobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na 
svoji spletni strani. 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 priho-
du v Republiko Slovenijo, pogoje za izolacijo pa jim do prejema 
izvida testiranja zagotovi delodajalec.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati 13. septembra 2020.

Št. 00717-34/2020
Ljubljana, dne 10. septembra 2020
EVA 2020-1711-0041

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
2204. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 

za pogonski namen v avgustu 2020

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu 
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 70/17 in 8/18), 
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine 
za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen 
in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17) in v zvezi s 
1. členom Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente 
(Uradni list RS, št. 34/18, 45/20, 55/20, 62/20, 72/20, 81/20, 
87/20, 92/20, 99/20, 105/20, 109/20 in 114/20) minister za 
finance objavlja

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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P O V P R E Č N I    Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v avgustu 2020

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 92. člena Zakona o troša-
rinah (Uradni list RS, št. 47/16) za obdobje od 1. avgusta 2020 
do 31. avgusta 2020 znaša 348,98 eura na 1000 litrov.

Št. 007-605/2020
Ljubljana, dne 4. septembra 2020
EVA 2020-1611-0107

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance

SODNI SVET
2205. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi 

kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 47. seji 3. septembra 2020 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– podpredsednika Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu,
– predsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča 

ter
– dveh mest podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 
1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Keršavan

2206. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 45. seji 18. junija 2020 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške funkcije

Miranu Kajfežu, okrajnemu sodniku na Okrajnem sodišču 
v Kamniku, preneha sodniška funkcija 5. 1. 2021 iz razloga po 
4. točki prvega odstavka 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

2207. Sprememba Tarifnega pravilnika 
o nadomestilih za opravljanje storitev 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 25. člena Akta 
o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) direk-
torica Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, v 
soglasju z nadzornim svetom Eko sklada, Slovenskega okolj-
skega javnega sklada, danem na 34. redni seji dne 30. julija 
2020, izdajam naslednjo

S P R E M E M B O     
T A R I F N E G A    P R A V I L N I K A
o nadomestilih za opravljanje storitev  
Eko sklada, Slovenskega okoljskega  

javnega sklada

1. člen
V Tarifnem pravilniku o nadomestilih za opravljanje stori-

tev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Ura-
dni list RS, št. 41/17, 43/18 in 11/20) se v Prilogi – Tarifa za 
storitve Eko sklada tabela pod točko I. Kreditiranje okoljskih 
naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov 
in zasebnikov spremeni tako, da se glasi:
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»
tarifna 
številka vrsta posla višina plačila* obračun in način plačila

1. sklenitev kreditne pogodbe

0,1 % od zneska odobrenega 
kredita, oziroma najmanj 
200,00 EUR in največ  
800,00 EUR 

Znesek se obračuna ob odobritvi kredita, plačilo 
mora biti izvedeno pred podpisom kreditne 
pogodbe.

2. vodenje kredita**

Znesek se obračuna trimesečno, za preteklo 
trimesečje; dan obračuna 31. 3., 30. 6., 30. 9.  
in 31. 12. ter zapade v plačilo v roku, navedenem  
v obračunu. 

2.1 razpisi, objavljeni pred letom 
2005 6,14 EUR mesečno

2.2

razpis 34PO05A
razpis 35PO06A
razpis 38PO07A
razpis 40PO08A
javni poziv 42PO09
javni poziv 44PO10
javni poziv 46PO11

5,40 EUR mesečno

2.3 javni poziv 48PO12
javni poziv 50PO13 6,12 EUR mesečno

2.4 javni pozivi, objavljeni  
od leta 2014 do leta 2017 7,32 EUR mesečno

2.5 javni pozivi, objavljeni  
od leta 2018 do leta 2021 7,32 EUR mesečno

3. predčasno poplačilo kredita**
1,0 % od predčasno plačanega 
zneska kredita oziroma 
najmanj 50,00 EUR

– pri poplačilu kredita v celoti se znesek in rok 
plačila določita hkrati z določitvijo neodplačanega 
zneska kredita;
– pri delnem poplačilu kredita se znesek 
obračuna ob predčasnem poplačilu in zapade  
v plačilo v roku, navedenem v obračunu. 

4. nadomestilo za spremembo 
kreditne pogodbe***

0,1 % od stanja kredita, 
oziroma najmanj 200,00 EUR 
in največ 800,00 EUR

Znesek se obračuna ob sklenitvi dodatka  
h kreditni pogodbi in zapade v plačilo v roku, 
navedenem v obračunu.

5.

sklenitev dodatka – odlog plačila 
obveznosti po sklenjeni kreditni 
pogodbi** na podlagi 81. člena 
Zakona o interventnih ukrepih  
za zajezitev epidemije COVID-19 
in omilitev njenih posledic  
za državljane in gospodarstvo 
(Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; 
v nadaljevanju: ZIUZEOP)****

0,1 % od neplačanega stanja 
glavnice oziroma minimalno 
50 EUR in maksimalno  
200 EUR

Znesek se obračuna ob sklenitvi dodatka – odlog 
plačila obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi  
in zapade v plačilo v roku, navedenem  
v obračunu.

* Zneski ne vključujejo davka na dodano vrednost.
** Stroške vodenja kredita, stroške predčasnega poplačila kredita in stroške sklenitve dodatka – odloga plačila obveznosti  
po sklenjeni kreditni pogodbi obračuna s strani Eko sklada pooblaščeni izvajalec storitev.
*** Nadomestilo se obračuna za vse spremembe kreditne pogodbe, razen za spremembe, ki so s kreditno pogodbo  
dogovorjene vnaprej. Stroške nadomestila za spremembo kreditne pogodbe obračuna s strani Eko sklada pooblaščeni izvaja-
lec storitev.
**** Obresti se za čas odloga plačila obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi ne obračunavajo in ne plačujejo.

«.
2. člen

Ta sprememba tarifnega pravilnika začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0141-7/2020-1
Ljubljana, dne 31. julija 2020
EVA 2020-2550-0057

Direktorica Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada

mag. Mojca Vendramin
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