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DRŽAVNI ZBOR
785. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona 

o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-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 dopolnitvi Zakona o referendumu  

in o ljudski iniciativi (ZRLI-E)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona 
o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. aprila 2020.

Št. 003-02-3/2020-6
Ljubljana, dne 15. aprila 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA  
O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI 

(ZRLI-E)

1. člen
V Zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni 

list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 41/13 – 
UZ90,97,99 in 6/18 – odl. US) se 21. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»21. člen
Če se pobuda nanaša na zakon, o katerem v skladu 

z drugim odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije 
referenduma ni dopustno razpisati, državni zbor v štirinajstih 
dneh po vložitvi pobude sprejme sklep, s katerim ugotovi, da 
referenduma ni dopustno razpisati, in ga objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. V sklepu se navedejo razlogi, zaradi 
katerih referenduma ni dopustno razpisati.

Pobudnik lahko v petnajstih dneh od objave sklepa iz pr-
vega odstavka tega člena zahteva, da ustavno sodišče preizku-
si ustavnost tega sklepa. Zahteva se vloži pri ustavnem sodišču 
in je pravočasno vložena le, če jo ustavno sodišče fizično prej-
me pred iztekom roka. Če je zahteva poslana v elektronski obli-
ki in podpisana z naprednim elektronskim podpisom, ki temelji 
na kvalificiranem potrdilu za elektronski podpis, je pravočasna, 

če jo je pred iztekom roka prejel informacijski sistem ustavne-
ga sodišča ali informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje 
in obveščanje. Pobudnik lahko zahtevo umakne do odločitve 
ustavnega sodišča. Ustavno sodišče pošlje državnemu zboru 
informacijo o tem, ali je bila vložena zahteva in o njenem umiku. 
Ustavno sodišče odloči o zahtevi v tridesetih dneh.

Če državni zbor sprejme sklep iz prvega odstavka tega 
člena, zakona ne pošlje v razglasitev, dokler ustavno sodišče 
ne posreduje informacije, da zahteva v skladu z drugim odstav-
kom tega člena ni bila vložena. Če je zoper sklep državnega 
zbora na ustavno sodišče vložena zahteva iz drugega odstavka 
tega člena, zakona ne pošlje v razglasitev do objave odloči-
tve ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike Slovenije, 
da sklep državnega zbora iz prvega odstavka tega člena ni 
v neskladju z ustavo oziroma do seznanitve, da je zahteva 
umaknjena.

Če ustavno sodišče ugotovi, da je sklep državnega zbora 
iz prvega odstavka tega člena v neskladju z ustavo, ga raz-
veljavi.

Sklep iz prvega odstavka tega člena zadrži zbiranje pod-
pisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma in 
potek roka za njihovo zbiranje. Zbiranje podpisov se v primeru 
odločitve ustavnega sodišča, da je sklep državnega zbora v 
neskladju z ustavo, nadaljuje naslednji dan po objavi odločbe 
ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike Slovenije, kar se 
objavi na spletni strani državnega zbora.«.

2. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:

»21.a člen
Ne glede na določbe tega zakona državni zbor na predlog 

vlade sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni 
dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zago-
tovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih 
nesreč, takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Če 
državni svet odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da državni 
zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča, državni 
zbor sprejme sklep takoj po prejemu obvestila o takšni odločitvi 
državnega sveta. Če državni svet zahteva, da državni zbor o 
zakonu ponovno odloča, državni zbor sprejme sklep takoj po 
ponovnem sprejetju zakona. Sklep mora vsebovati razloge, 
zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati.

Po sprejetju sklepa iz prejšnjega odstavka se zakon pošlje 
v razglasitev. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije skupaj z zakonom.

Sklep iz prvega odstavka tega člena se ne sprejme, če 
državni svet v sedmih dneh po sprejetju zakona ne sprejme 
nobene odločitve iz prvega odstavka tega člena in pobuda v 
tem roku ni bila vložena.

Če je bila glede zakona iz prvega odstavka tega člena 
vložena pobuda, se s sprejetjem sklepa iz prvega odstavka 
tega člena šteje, da ni bila vložena. Državni zbor o tem obvesti 
pobudnika.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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Zahtevo za oceno ustavnosti zakona zaradi kršitve dru-
gega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije lahko v 
petnajstih dneh od uveljavitve zakona iz prvega odstavka tega 
člena vloži le vsak volivec. Ustavno sodišče o zahtevi odloči v 
tridesetih dneh.«.

3. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen
Državni zbor razpiše referendum z odlokom v sedmih 

dneh po vložitvi popolne zahteve. Če državni zbor razpiše re-
ferendum po opravljeni ustavnosodni presoji sklepa državnega 
zbora iz prvega odstavka 21. člena tega zakona, zahteva in 
pobuda za oceno ustavnosti odloka o razpisu referenduma iz 
razloga nedopustnosti razpisa referenduma nista dovoljeni.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 005-01/20-2/15
Ljubljana, dne 7. aprila 2020
EPA 1098-VIII 

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

BANKA SLOVENIJE
786. Sklep o uporabi Smernic o upravljanju tveganj, 

povezanih z IKT in varnostjo

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 
41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v 
nadaljevanju ZBan-2), enajstega odstavka 243. člena Zakona o 
plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in 
plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.; v na-
daljevanju: ZPlaSSIED) in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o upravljanju tveganj, 

povezanih z IKT in varnostjo

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12), 
zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1717 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremem-
bi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža 
Evropskega bančnega organa (UL L št. 291 z dne 16. novem-
bra 2018, str. 1) (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) 
dne 28. novembra 2019 na svoji spletni strani objavil Smernice 

o upravljanju tveganj, povezanih z informacijsko in komuni-
kacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT) in varnostjo (EBA/
GL/2019/04; v nadaljevanju: smernice).

(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo 
ukrepe za obvladovanje tveganja, ki jih morajo finančne in-
stitucije sprejeti v skladu s 74. členom Direktive 2013/36/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o do-
stopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru 
kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 
2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES 
za obvladovanje svojih tveganj, povezanih z IKT in varnostjo, 
za vse dejavnosti, in ki jih morajo ponudniki plačilnih storitev, 
sprejeti v skladu s prvim odstavkom 95. člena Direktive (EU) 
2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novem-
bra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah 
direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe 
(EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 
št. 337 z dne 23. decembra 2015, str. 35–127) (v nadaljevanju 
Direktiva (EU) 2015/2366) za obvladovanje operativnih in var-
nostnih tveganj, povezanih s plačilnimi storitvami, ki jih opra-
vljajo. Smernice vključujejo zahteve za informacijsko varnost, 
vključno s kibernetsko varnostjo, če so informacije shranjene 
v sistemih IKT.

(3) Smernice so naslovljene na:
1. institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 

4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne 
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe 
(EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), 
zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/876 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Ured-
be (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, 
količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapi-
tala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem naspro-
tne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih 
nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih 
podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poro-
čanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 150 
z dne 7. junija 2019, str. 1–225) (v nadaljevanju Uredba (EU) 
št. 575/2013);

2. ponudnike plačilnih storitev, kot so opredeljeni v 11. toč-
ki, 4. člena Direktive (EU) 2015/2366;

3. pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega 
odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.

4. Evropsko centralno banko v zvezi z zadevami, ki se 
nanašajo na naloge, prenesene nanjo v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1024/2013

5. pristojne organe v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366, 
kot so navedeni v členu 4(2)(i) Uredbe (EU) št. 1093/2010.

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smer-
nic za:

1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile 
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju 
banke),

2. druge ponudnike plačilnih storitev, kot so opredeljeni v 
20. členu ZPlaSSIED,

3. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 in ZPlaSSIED 
v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora 
nad bankami iz 1. točke tega odstavka ter ponudniki plačilnih 
storitev iz 2. točke tega odstavka.

(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti 
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene 
na banke.

(3) Drugi ponudniki plačilnih storitev iz 2. točke prvega 
odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, 
v katerem so naslovljene na druge ponudnike plačilnih storitev.
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(4) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojno-
sti nadzora v skladu z ZBan-2, ZPlaSSIED in Uredbo (EU) 
št. 575/2013 v celoti upošteva določbe smernic v delu, ki se 
nanaša na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.

3. člen
(Razveljavitev sklepa)

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati 
Sklep o uporabi Smernic o varnostnih ukrepih za operativna in 
varnostna tveganja pri plačilnih storitvah na podlagi Direktive 
(EU) 2015/2366 (Uradni list RS, št. 11/18).

4. člen
(Začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
30. junija 2020.

Ljubljana, dne 7. aprila 2020

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije

OBČINE
BRASLOVČE

787. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 
Občine Braslovče

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Braslovče, je Občinski 
svet Občine Braslovče na 1. izredni dopisni seji dne 10. 4. 
2020 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve  

Občine Braslovče

1. člen
Sredstva proračunske rezerve do višine največ 

67.000,00 € se uporabijo za financiranje izdatkov v zvezi z 
epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), raz-
glašene z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID 19) na območju Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 19/20).

2. člen
Sredstva iz prvega člena tega odloka se uporabijo za 

financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukre-
pov in odpravljanja posledic epidemije na območju Občine 
Braslovče.

3. člen
O porabi sredstev iz prejšnjih dveh členov odloča župan 

Občine Braslovče.
Župan o porabi sredstev s pisnimi poročili obvešča Občin-

ski svet Občine Braslovče.

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

listu Republike Slovenije in se uporablja v zvezi z nastalimi 
izdatki Občine Braslovče zaradi razglašene epidemije z dnem 

pričetka uporabe Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slo-
venije, to je od 12. 3. 2020 dalje.

Št. 007-2/2020
Braslovče, dne 13. aprila 2020

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

788. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega 
odbora in članov drugih občinskih odborov, 
komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu 
stroškov

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče, je Občin-
ski svet Občine Braslovče na 1. Izredni dopisni seji dne 10. 4. 
2020 sprejel

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o plačah občinskih 

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta, nadzornega odbora in članov 

drugih občinskih odborov, komisij in drugih 
delovnih teles ter o povračilu stroškov

1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 

članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora 
in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih 
teles ter o povračilu stroškov se doda nov, 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
(1) Poveljnik civilne zaščite ima v času izrednih razmer, 

ko je aktiviran načrt zaščite in reševanja ter štab civilne zaščite, 
pravico do mesečne nagrade v višini največ do 50  % županove 
plače za profesionalno opravljanje funkcije, brez dodatka za 
delovno dobo.

(2) Višino mesečne nagrade določi župan s sklepom gle-
de na obremenitve in opravljeno delo.

(3) V času nadomeščanja je do nagrade upravičen tudi 
namestnik poveljnika civilne zaščite.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 100/01/07
Braslovče, dne 14. aprila 2020

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

IVANČNA GORICA

789. Sklep o imenovanju podžupanje Občine 
Ivančna Gorica

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
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– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 34. člena Statuta Občine Ivančna 
Gorica – UPB2 (Uradni list RS, št. 91/15) je župan Občine 
Ivančna Gorica dne 1. 4. 2020 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupanje  

Občine Ivančna Gorica

1.
Martina Hrovat, članica Občinskega sveta Občine Ivančna 

Gorica, se s 1. 4. 2020 imenuje za podžupanjo Občine Ivančna 
Gorica.

2.
Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

3.
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opra-

vlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo 
župan pooblasti.

4.
Podžupanja lahko nadomešča župana v primeru njegove 

odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
županja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za 
katere jo župan pooblasti.

5.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0001/2020-1
Ivančna Gorica, dne 1. aprila 2020

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

KOČEVJE

790. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2020 št. 1

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. čle-
na Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. čle-
na Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list 
RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 11. redni seji 
dne 9. aprila 2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna za leto 2020 št. 1

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kočevje za leto 2020 (Ura-

dni list RS, št. 10/19) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, 
da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/podskupina kontov Rebalans št. 1

2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 21.318.455,99
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.866.030,81
70 DAVČNI PRIHODKI 11.948.679,50

700 Davki na dohodek in dobiček 10.432.008,00
703 Davki na premoženje 1.204.206,50
704 Domači davki na blago in storitve 312.465,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.917.351,31
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.258.661,29
711 Takse in pristojbine 14.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 42.620,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 155.870,02
714 Drugi nedavčni prihodki 446.200,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 905.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 201.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 704.000,00
73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.477.849,04
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 3.643.820,34
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev EU 1.834.028,70
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 69.576,14
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 69.576,14
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 21.380.714,15
40 TEKOČI ODHODKI 5.025.905,80
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.420.482,51
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 227.383,00
402 Izdatki za blago in storitve 3.239.295,62
403 Plačila domačih obresti 88.220,00
409 Rezerve 50.524,67
41 TEKOČI TRANSFERI 7.864.132,44
410 Subvencije 450.170,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.817.969,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 474.514,02
413 Drugi tekoči domači transferi 3.121.479,42
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.231.675,91
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.231.675,91
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 259.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 196.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 63.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –62.258,16
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 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 90.000,00
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 90.000,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –90.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.309.005,00
50 ZADOLŽEVANJE 1.309.005,00
500 Domače zadolževanje 1.309.005,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.305.297,31
55 ODPLAČILA DOLGA 1.305.297,31
550 Odplačilo domačega dolga 1.305.297,31
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –148.550,47
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.707,69
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 62.258,16
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA 148.550,47

(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih po-
stavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: 
http://www.kocevje.si/

(4) Rebalans proračun Občine Kočevje št. 1 za leto 2020 
se določa v višini 22.776.011,46 EUR.«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Kočevje za leto 2020 (Ura-

dni list RS, št. 10/19) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 

veljavnega načrta razvojnih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov 

so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov.

(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim pro-
računom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer 
se projekti financirajo z namenskimi projekti.

(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 40  % izhodiščne vrednosti 
odloča župan. Občinski svet odloča o spremembi vrednosti 
projektov nad 40  % izhodiščne vrednosti projekta.

(5) Nove projekte lahko župan s sklepom uvrsti v načrt 
razvojnih programov na predlog proračunskega uporabnika, 
če proračunski uporabnik zanje zagotovi sredstva v proračunu 
s prerazporeditvami pravic porabe.

(6) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

(7) Župan lahko uskladi naziv in vrednost projekta v 
Načrtu razvojnih programov zaradi prijave na razpise za sofi-
nanciranje projekta iz državnih oziroma evropskih sredstev, ne 
glede na določilo četrtega odstavka tega člena.«

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Kočevje za leto 2020 (Ura-

dni list RS, št. 10/19) se v 14. členu spremeni prvi odstavek 
tako, da se glasi:

»(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do 
višine 1.309.005,00 EUR.«

4. člen
V Odloku o proračunu Občine Kočevje za leto 2020 (Ura-

dni list RS, št. 10/19) se v 18. členu doda četrti odstavek, ki 
se glasi:

»Novi projekti v okviru finančnega načrta krajevne sku-
pnosti se na predlog sveta krajevne skupnosti uvrstijo v načrt 
razvojnih programov s sklepom župana, če krajevna skupnost 
zanje zagotovi sredstva v finančnem načrtu s prerazporeditva-
mi pravic porabe.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0088/2019-41 (615)
Kočevje, dne 10. aprila 2020

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Kočevje

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, 
št. 32/15) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemi-
zaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 
43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 
49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 
11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 
18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 
36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 
11/19, 25/19, 54/19 in 67/19) je Občinski svet Občine Kočevje 
na 11. redni seji dne 9. 4. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Kočevje

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 60/16) se za 18. čle-
nom doda nov 18.a člen, ki se glasi:

»18.a člen
(prekrškovna organa občine)

Na področju občinske inšpekcije opravlja naslednje na-
loge:

– nadzoruje izvajanje občinskih predpisov in drugih aktov, 
s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti ter zakonov, 
za katerih nadzor je v skladu s predpisi pristojna.
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Na področju občinskega redarstva opravlja naslednje 
naloge:

– nadzoruje izvajanje zakonov iz njegove pristojnosti, 
nadzoruje izvajanje občinskih predpisov in drugih aktov, s ka-
terimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, izvaja prekr-
škovne postopke ter druge naloge, ki v skladu s predpisi sodijo 
v njegovo pristojnost.«

2. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti in racionalnosti izvr-

ševanja nalog iz pristojnosti občinske uprave, lahko občina, skupaj 
z drugimi občinami, ustanovi organ skupne občinske uprave.

Organ skupne občinske uprave se ustanovi s posebnim 
odlokom, s katerim se določene naloge občinske uprave pre-
nesejo nanj in se opravljajo v skladu z odlokom, ki ga v enakem 
besedilu sprejmejo občine soustanoviteljice tega organa.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2020
Kočevje, dne 10. aprila 2020

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi mirujočega prometa na območju 
Občine Kočevje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, 
št. 32/15) in 72. člena v povezavi s 87. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) 
skladno s 3. in 7. členom Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) je Občinski svet Občine 
Kočevje na 11. redni seji dne 9. 4. 2020 na predlog župana 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 

mirujočega prometa na območju Občine Kočevje

1. člen
V Odloku o ureditvi mirujočega prometa na območju Ob-

čine Kočevje (Uradni list RS, št. 26/17 z dne 26. 5. 2017) se 
za prvo povedjo šeste alineje 2. člena črta »;« in doda nova 
poved, ki se glasi:

»Pod posebnimi pogoji, določenimi s tem odlokom, je 
imetnik dovolilnice lahko upravičen do brezplačnega parkiranja 
na območju plačljivega parkiranja.«

2. člen
Četrti odstavek 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, in 

čas v katerem se plačuje, določi občinski svet.«

3. člen
Prva poved prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, 

da se črta ».« in doda:
», razen če je imetnik dovolilnice, skladno z 10.a členom 

tega odloka.

4. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni na način, da se glasi:
»Rezervirane parkirne površine so javne površine, ki so 

označene z ustrezno prometno signalizacijo in jih določa ob-
činski svet.«

V sedmi alineji drugega odstavka 7. člena se črta », ki jih 
na predlog strokovne službe OU določi župan« in se za bese-
dno zvezo »druge parkirne površine« vstavi ».«.

5. člen
Prva poved prvega odstavka 8. člena se spremeni na 

način, da se glasi:
»Občinski svet določi parkirne površine namenjene krat-

kotrajnemu parkiranju.«

6. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni na način, da se glasi:
»Občinski svet določi parkirne površine, na katerih ni uve-

deno plačilo parkirnin in so označene s predpisano prometno 
signalizacijo.«

7. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni na način, da se glasi:
»Občinski svet lahko s sklepom ali odredbo določi parkir-

ne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine.«
Drugi odstavek 10. člena se spremeni na način, da se 

glasi:
»Cene parkiranja določa občinski svet, s sklepom ali 

odredbo.«

8. člen
Doda se 10.a člen, ki se glasi:
»Če je po določbah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine 

na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemlji-
šča (ZVEtL-1) stanovalec s stalnim bivališčem na območju 
plačljivega parkiranja oziroma samostojni podjetnik ali pravna 
oseba zasebnega ali javnega prava, ki ima sedež na obmo-
čju, kot ga določa odlok, udeleženec postopka za ugotovitev 
pripadajočega zemljišča, na parceli pa je uvedeno plačljivo 
parkiranje in nima možnosti parkiranja drugje, lahko pridobi 
posebno dovolilnico, ki omogoča brezplačno parkiranje do dne 
pravnomočnosti odločbe.

Enako velja za stanovalca s stalnim bivališčem oziroma 
samostojnega podjetnika ali pravno osebo zasebnega ali jav-
nega prava, ki ima sedež na območju, kot ga določa odlok in 
prebiva oziroma ima sedež v zgradbi, katere skupnost vsako-
kratnih etažnih lastnikov je udeleženka postopka.

Upravičenec do posebne dovolilnice iz tega člena, lah-
ko pridobi dovolilnico na podlagi vloge za tekoči mesec in je 
dolžan v roku treh delovnih dni od dne vročitve pravnomočne 
odločbe iz prvega odstavka tega člena o tem obvestiti strokov-
no službo OU.

Dovolilnica ni prenosljiva.«

9. člen
V prvi povedi prvega odstavka 13. člena se beseda župan 

črta in se namesto nje vstavi besedna zveza »pristojni organ«.

10. člen
V prvi povedi prvega odstavka 14. člena se beseda 

župan črta in se namesto nje vstavi besedna zveza »pristojni 
organ«.

11. člen
V prvi povedi prvega odstavka 15. člena se beseda 

župan črta in se namesto nje vstavi besedna zveza »pristojni 
organ«.

V prvi povedi tretjega odstavka 15. člena se beseda žu-
pan črta in se namesto nje vstavi besedna zveza »pristojni 
organ«.
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12. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni na način, da se glasi:
»Območje za pešce, način označevanja in opremo teh 

površin določi občinski svet s sklepom ali odredbo.«

13. člen
V drugi povedi prvega odstavka 23. člena se črta beseda 

»župana« in se namesto nje vstavi besedna zveza »pristojnega 
organa«.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0006/2020
Kočevje, dne 9. aprila 2020

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

VLADA
793. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja 

in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah 
in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi 
gibanja izven občin

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona 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 začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 

ljudi na javnih krajih, površinah in mestih  
v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja  

izven občin

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja 

epidemije COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbira-
nje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, 
prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki 
Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali 
začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa dru-
gače.

2. člen
Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo 

pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, sa-
moupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

3. člen
(1) Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je 

ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, 
ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike 
dovoljeno za:

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih de-

javnosti,
– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje 

in premoženje,
– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstav-
ništev,

– dostop do storitev za nujne primere,
– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih organov,
– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
(2) Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je 

ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, 
ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike 
dovoljeno za:

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne pro-
daje,

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstve-

nih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
– dostop do mest za prodajo hrane za živali,
– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov 

in proizvodov za nujne primere,
– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in 

trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
– dostop do bencinskih črpalk,
– dostop do bank in pošt,
– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske 

in gozdarske mehanizacije in opreme.
(3) Če storitve iz prejšnjega odstavka niso zagotovljene v 

občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar 
le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

(4) Če Vlada Republike Slovenije sprejme ali odpravi 
začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev nepo-
sredno potrošnikom v Republiki Sloveniji za posamezno blago 
ali storitev, se šteje, da je dovoljen oziroma ni dovoljen tudi do-
stop do tega blaga in storitev v skladu z določbami tega odloka.

(5) Občina lahko v okviru svojih pristojnosti, za območje 
samoupravne lokalne skupnosti določi način, pogoje dostopa 
ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

4. člen
(1) Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem je 

lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se v času 
razglašene epidemije ne sme seliti med obema prebivališčema.

(2) Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin 
je dovoljen le v občini prebivališča.

(3) Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko po-
sameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih 
oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebi-
vališča, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega 
značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno 
športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvaja-
nju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, 
balinanje).

(4) 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.

5. člen
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okvi-

ru izjem iz 3. in 4. člena tega odloka dovoljuje tudi:
– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali 

člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem giba-
nju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali 
posameznikov,

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če upora-
bljajo skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so 
vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

6. člen
(1) Posameznikom in skupinam oseb iz prve alineje prej-

šnjega člena je zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih 
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opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem 
zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na za-
sebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je 
dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

(2) Pri gibanju in zadrževanju iz prejšnjega odstavka, v 
občini zadrževanja ni dovoljen dostop do storitev iz drugega 
odstavka 3. člena tega odloka, razen če te storitve niso zago-
tovljene v občini bivališča.

(3) V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja 
v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi po-
samezniki ali skupinami oseb, razen z osebami iz prve alineje 
prejšnjega člena.

(4) Pri gibanju in zadrževanju iz prvega odstavka tega 
člena mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške 
knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe 
zemljišča ali objekta iz prvega odstavka tega člena, in lastno-
ročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz petega 
odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora na zahtevo 
pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije ali policistu.

(5) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje po-
datke:

1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje 

iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov 

skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega 
člena gibljejo in zadržujejo z njim,

6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali čla-
nom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 
tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osami-
tev (izolacija) ali karantena,

7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske 
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali 
ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri 
ljudeh,

8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da 
jih bo spoštoval.

7. člen
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer 

se izvajajo storitve iz 3. člena tega odloka, je ob upoštevanju 
ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba 
zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in 
usta), ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti 
ponudnik storitev.

8. člen
Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov 

zanjo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9. člen
Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, 

ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristoj-
nih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih 
pristojnosti.

KONČNI DOLOČBI

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

začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih 
mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja 
izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20).

11. člen
Ta odlok začne veljati 18. aprila 2020.

Št. 00717-11/2020
Ljubljana, dne 15. aprila 2020
EVA 2020-1711-0014

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

794. Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim 
organizacijam s področja voznikov in vozil 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Ura-
dni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 
– ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam 
vožnje in pooblaščenim organizacijam  

s področja voznikov in vozil  
v Republiki Sloveniji

1. člen
Zaradi omejitve gibanja prebivalstva in zajezitve ter ob-

vladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno 
prepovedujeta ponujanje in prodaja blaga in storitev neposre-
dno potrošnikom na območju Republike Slovenije, in sicer se:

– gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraže-
valnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava 
ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo dejav-
nost usposabljanja kandidatov za voznike, prepove opravljati 
to dejavnost,

– pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posame-
znikom, ki izvajajo program dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo 
in program izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajal-
cev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov 
in za varno vožnjo, prepove izvajanje teh programov,

– pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posa-
meznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne or-
ganizacije in pooblaščene registracijske organizacije, prepove 
opravljati te naloge,

– pooblaščenim organizacijam prepove izvajanje usposa-
bljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije 
za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposa-
bljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih 
in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega 
blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter 
preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, 
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov mo-
tornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil 
in usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti za varno delo s 
traktorjem in traktorskimi priključki,

– Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa 
prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učite-
ljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, 
usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih 
usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih 
in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih strokovnih 
usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti presojevalcev var-
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nosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost 
cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.

PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških 

kvalifikacijah, ki zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka pote-
čejo od uveljavitve tega odloka do 17. maja 2020, se podaljša 
do 17. junija 2020.

(2) Podaljšanje iz prejšnjega odstavka velja tudi za voz-
niška dovoljenja in izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jim je 
veljavnost zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potekla v 
obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam 
vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in 
vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/20 in 32/20) do 
uveljavitve tega odloka.

3. člen
Prepoved iz 1. člena tega odloka velja do 17. maja 2020.

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

začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim or-
ganizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 27/20 in 32/20).

5. člen
Ta odlok začne veljati 16. aprila 2020.

Št. 00710-18/2020
Ljubljana, dne 15. aprila 2020
EVA 2020-2430-0035

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

795. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o začasni prepovedi izvajanja tehničnih 
pregledov in drugih postopkov v zvezi 
z registracijo motornih vozil ter dela v 
tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji

Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Ura-
dni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 
– ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni 

prepovedi izvajanja tehničnih pregledov  
in drugih postopkov v zvezi z registracijo 

motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah 
v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregle-

dov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter 
dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 26/20) se v 2. členu v prvem odstavku datum »16. aprila 
2020« nadomesti z datumom »17. maja 2020«.

V drugem odstavku se črta besedilo »in ADR certifikatov 
za prevoz nevarnega blaga«, besedilo »16. aprila 2020, se 
podaljša do 16. maja 2020« pa se nadomesti z besedilom 
»17. maja 2020, se podaljša do 17. junija 2020«.

2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen
(1) Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih do-

voljenj v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega odloka po-
daljšana, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem 
prometu od datuma poteka veljavnosti, kot je to navedeno v 
prometnem dovoljenju.

(2) Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana 
v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega do-
voljenja, navedeno letno dajatev obračuna Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz 
evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane dajatve 
za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje v elektronski obliki 
predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih 
obveznosti. Davčni organ opravi izterjavo v skladu z določili 
zakona, ki ureja davčni postopek.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati 16. aprila 2020.

Št. 00710-17/2020
Ljubljana, dne 15. aprila 2020
EVA 2020-2430-0029

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
785. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona 

o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E) 2139

VLADA
793. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbi-

ranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih 
v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven 
občin 2145

794. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam 
vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 2146

795. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni 
prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih 
postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter 
dela v tahografskih delavnicah v Republiki Slove-
niji 2147

BANKA SLOVENIJE
786. Sklep o uporabi Smernic o upravljanju tveganj, 

povezanih z IKT in varnostjo 2140

OBČINE
BRASLOVČE

787. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Ob-
čine Braslovče 2141

788. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta, nadzornega odbora in članov 
drugih občinskih odborov, komisij in drugih delov-
nih teles ter o povračilu stroškov 2141

IVANČNA GORICA
789. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ivančna 

Gorica 2141

KOČEVJE
790. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2020 št. 1 2142
791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or-

ganizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Kočevje 2143

792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvi mirujočega prometa na območju Občine 
Kočevje 2144
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