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VLADA
1217. Odlok o začasni prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom  
v Republiki Sloveniji

I. SPLOŠNO

1. člen
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem od-
lokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga 
in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike 
Slovenije.

II. IZJEME BREZ POGOJA TESTA

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in pro-

dajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. lekarne,
2. bencinske servise,
3. finančne storitve,
4. geodetske storitve,
5. pošto,
6. dostavne službe,
7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, 

kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvaja-
lec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec 
storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; 
opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v 
katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni 
storitvi ni mogoče prezračiti,

8. gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da 
ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri 
katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki 
(na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),

9. osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih 
mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je 

zagotovljen minimalni stik s potrošniki, pri čemer konzumiranje 
prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

10. čistilne servise in čistilnice,
11. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve 

popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, 
avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, de-
lavnice za popravilo koles),

12. druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdr-
ževanja in montaže,

13. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdrav-
ja.

(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in pro-
dajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja 
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih 
Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvlado-
vanja epidemije COVID-19, je dovoljeno:

– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru 
dostave,

– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač 
v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje za-
poslene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti 
minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh 
higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
NIJZ).

(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so 
kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike 
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19.

III. IZJEME S POGOJEM TESTA

3. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka prepoved ponujanja 

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja tudi za:
1. opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, 

ki ureja trgovino,
2. storitve nepremičninskega posredovanja,
3. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih 

salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti 
salonov za nego telesa),

4. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske 
storitve,

5. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega 
izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezi-
kovne šole, strokovne delavnice),

6. storitve turističnih agencij,
7. storitve salonov za nego živali.
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(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 
odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zapo-
sleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 
prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na 
virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem 
besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje 
in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo 
le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom 

PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim do-

kazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizva-
jalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem 
dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna naj-
manj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva 
proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca ali cepiva proi-
zvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology 
and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson in Johnson 
COVID-19 Vaccine Janssen najmanj 21 dni,

– potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, 
ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

– potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upo-
števajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije 
oziroma državah članicah schengenskega območja, v Združe-
nih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v 
tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem 
besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na 
spletni strani NLZOH.

4. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka je v statističnih regijah 

Pomurska, Podravska, Koroška, Zasavska, Posavska, Gorenj-
ska, Goriška in Obalno-kraška od 7. do 19. ure dovoljeno opra-
vljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na 
terasah in vrtovih gostinskih obratov.

(2) Gostje morajo zapustiti terase in vrtove gostinskih 
obratov najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega opra-
vljanja gostinske dejavnosti.

(3) Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač 
na terasah in vrtovih gostinskih obratov je dovoljeno le za miza-
mi (sedeča postrežba) in ob upoštevanju razdalje med osebami 
najmanj 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno 
mizo lahko sedijo največ 4 osebe.

(4) Potrebno je zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev 
uporabe predmetov v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor, 
začimbe, jedilni listi, igrače) tako, da se jih ne bo zaporedoma 
dotikalo več gostov.

(5) Največje število oseb, ki so lahko hkrati na terasi ali na 
vrtu gostinskega obrata, se izračuna glede na velikost terase in 
vrta z upoštevanjem pogojev iz tretjega odstavka tega člena ter 
mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso in vrt.

(6) Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred 
vstopom in ob izstopu na teraso in vrt ter redno razkuževanje 
miz pred menjavo gostov za mizo. Zaposleni in gostje morajo 
ves čas imeti nameščene maske, razen ko sedijo pri mizi. Pri 
vstopu v zaprti del gostinskega obrata, ki je dovoljen samo za 
uporabo toaletnih prostorov, ki imajo na vidnem mestu poleg 
mila tudi ustrezno razkužilo, je potrebno nositi masko.

(7) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave jedi in pi-
jač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov se upo-
števajo vsa higienska navodila pri izvajanju gostinske dejavno-
sti za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki 
so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.

(8) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega 
odstavka tega člena potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, 

da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in sto-
ritev iz prvega odstavka tega člena, enkrat tedensko izvedejo 
testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom 
PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
iz prvega odstavka tega člena opravljajo le zaposleni, ki imajo 
negativni rezultat testa.

(9) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom 

PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim do-

kazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizva-
jalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem 
dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna naj-
manj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva 
proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca ali cepiva proi-
zvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology 
and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson in Johnson 
COVID-19 Vaccine Janssen najmanj 21 dni,

– potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, 
ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

– potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

(10) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upo-
števajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije 
oziroma državah članicah schengenskega območja, v Združe-
nih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v 
tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem 
besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na 
spletni strani NLZOH.

IV. DRUGI POGOJI

5. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom 

je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi 

navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, 

v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom, in

– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu 
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodaja-
nja blaga in storitev potrošnikom.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2., 3., 4. in 6. člena tega 
odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila mi-
nistrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani ministrstva in NIJZ.

(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev po-
trošnikom, se omeji na 30 m2 na posamezno stranko ali na 
eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2. Če gre za 
odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom omeji na 10 m2 na posamezno stranko.

(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovi-
jo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma 
priporočil iz prvega in drugega odstavka tega člena, drugega 
odstavka 3. člena ter osmega odstavka prejšnjega člena.

(5) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje pogo-
jev iz tretjega odstavka tega člena in iz prejšnjega člena.

(6) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in 
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga 
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

6. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena 

morajo trgovski centri:
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– zagotavljati 30 m2 na posamezno stranko v celotnem 
trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka 
prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega 
centra,

– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna 

oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra za-
gotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.

7. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemelje-

nost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

V. KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta odlok začne veljati 19. aprila 2021 in velja do vključno 

25. aprila 2021.

Št. 00726-19/2021
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2021-2130-0023

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1

HIGIENSKA NAVODILA PRI IZVAJANJU GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZA PREPREČEVANJE 
ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2
(povzeto po »Higienska priporočila pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja 
okužbe s SARS-CoV-2«; z dne 2. september 2020, NIJZ)

Splošna navodila za izvajalce storitev
• Dela samo zdravo osebje, brez simptomov ali znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna 

temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih,…). 
• Izvajalci gostinske dejavnosti naj sledijo priporočilom in izvajajo ukrepe, ki so smiselni za vrsto in 

obseg dejavnosti, katere nosilci so. 
• Osebje naj bo redno seznanjeno z načinom izvajanja zaščitnih ukrepov. 
• Osebje naj ves čas zagotavlja zadostno medosebno razdaljo, med izvajanjem gostinske 

dejavnosti pa največjo možno razdaljo. 
• Skladno z navodili specialistov medicine dela naj uporabljajo predpisano zaščitno opremo, 

https://www.anticovid.zmdps.si/.
• Osebje, ki prihaja v stik z gosti, v zaprtih in odprtih prostorih nosi zaščitno masko. 
• Delovna oblačila naj bodo iz materiala, ki se lahko pere na najmanj 60 °C, v kolikor to ni možno, 

naj se med pranjem doda sredstvo za dezinfekcijo perila (npr. belilno sredstvo na osnovi 
natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom). 

• Za stalno seznanjanje z ukrepi tako osebja kot gostov se svetuje, da so kratka navodila za 
preventivno zaščitno ravnanje nameščena na vidnih mestih, vedno pa ob ali po vstopu v objekte. 

• Izvajalec storitve naj zagotavlja namestitev podajalnikov za razkužilo. 
• Stik med osebjem in gosti naj bo čim manjši z npr. uvedbo rezervacij ali brezstičnega naročanja 

hrane in pijače ter plačevanja. 

Splošna navodila za goste 
• Ob prihodu si razkužijo roke. 
• Dosledno naj upoštevajo navodila osebja glede zagotavljanja zadostne medosebne razdalje, 

odlaganja torb in garderobe, načina naročanja hrane in pijače, uporabe jedilnega pribora in 
posode, uporabe sanitarij, plačevanja storitev, odlaganja odpadkov. 

• Omejuje naj se številčna omizja, med osebami za isto mizo naj bo zadostna medosebna razdalja. 
• Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem kraju, je ob upoštevanju ohranjanja zadostne medosebne 

razdalje obvezna uporaba zaščitne maske, ki si jo gosti ob mizi varno snamejo.1

(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf). 
• Z rokami se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči. 
• Razkužijo si roke po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov že med obiskom, pa tudi 

ob odhodu. 
• Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov (npr. telefonov) in površin, le toliko, kot je nujno. 

Kuhinja 
• Nosilci živilske dejavnosti naj upoštevajo Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu 

prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 82/03 in 25/09). Poleg ostalih določil navedenega 
pravilnika naj se upošteva, da ne prihajajo na delo, če so bili v stiku z bolnikom, obolelim s 
COVID-19 v zadnjih 14 dneh ali če prebolevajo akutno okužbo dihal. 

• Nosilci živilskih dejavnosti morajo v notranjem nadzoru svoje dejavnosti zagotoviti skladnost z 
Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil 
(UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), kar pomeni, da morajo izvajati programe dobre higienske 
prakse in postopke, ki temeljijo na sistemu HACCP, kot je predpisano. 

• Za osebje uporabo zaščitne opreme opredeli specialist medicine dela. 

1 Gosti v času obeda oziroma v času pogostitve ne nosijo maske.
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Jedilnica, terasa, letni vrt 
• V jedilnicah, na terasah ali letnih vrtovih naj bo nameščenih več podajalnikov za razkužilo za 

goste, obvezno pa ob vhodu in izhodu. 
• Če obstaja možnost, naj izvajalci storitev razmislijo o sistemu ločenega vhoda in izhoda. 
• Mize naj bodo v prostoru razporejene tako, da bo zagotovljena zadostna medosebna razdalja 

med gosti. 
• Izvajalci storitev naj odstranijo oziroma prilagodijo uporabo predmetov v skupni uporabi (npr. 

solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi, igrače) tako, da se jih ne bo zaporedoma dotikalo več 
gostov. 

• Odstranijo oziroma prilagodijo naj samopostrežne načine ponudbe npr. solatni bar, košarice 
kruha za več gostov, plošče s hrano, jušniki, ipd. ali mesta, kjer bi si gosti, ki sicer niso v tesnem 
stiku, lahko sami postregli z določenim blagom. 

• Zmanjša naj se ponudba gostinskih storitev v obliki klasičnega hladno toplega bifeja s 
samopostrežnim načinom. V primeru ponudbe na bifejski mizi, se le ta primerno zaščiti in gostu 
naj se postreže na krožniku. 

• Jedilni pribor naj bo pripravljen za posameznega gosta in naj mu bodo postreženi na način, ki 
onemogoča nezaščiten stik in morebitno onesnaženje, npr. zaprta vrečka s priborom za eno 
osebo, pribor za eno osebo ovit v papirnato servieto. Zagotoviti je treba, da jedilne garniture 
(krožniki, skodelice) in steklovina pred uporabo niso podvrženi onesnaženju. 

• Uporaba otroških igral je do popolne umiritve epidemiološke situacije odsvetovana. 
• Izvajalci storitev naj preprečujejo zbiranje gostov ob čakanju na storitev, pri tem lahko uporabljajo 

oznake na tleh ali druge rešitve (npr. predhodna rezervacija), med čakajočimi naj bo zagotovljena 
zadostna medosebna razdalja. 

• Uporabljeni jedilni pribor in posodo naj izvajalci storitev čistijo z uporabo rokavic, detergenta za 
posodo, ki ga tudi sicer uporabljajo, in vroče vode ali pomivalnega stroja. 

• Tekstil (krpe, prti) naj bo iz materiala, ki se lahko pere na najmanj 60 °C, v kolikor to ni možno, 
naj se med pranjem doda sredstvo za dezinfekcijo perila (npr. belilno sredstvo na osnovi 
natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom). 

• Po vsakem gostu naj dosledno razkužijo površino mize, po potrebi pa tudi druge površine, ki se 
jih gosti pogosto dotikajo. Odsvetuje se uporaba namiznih prtov. 

• Odsvetuje se uporaba blazin za stole, če jih ni možno uspešno razkužiti po vsakem gostu. 
• Poteka naj redno razkuževanje površine blagajne, blagajniškega pulta in terminala POS po vsaki 

uporabi ter umivanje ali razkuževanje rok. 
• Čiščenje lokala z vso opremo poteka vsaj 1 x dnevno po navodilih: https://www.nijz.si/sl/navodila-

za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.
• Zaprte prostore naj se redno zrači: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-

izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.

Uporaba časopisov 
Prisotnost novega korona virusa na časopisih/revijah v skupni uporabi je možna, verjetnost prenosa 
okužbe je ob upoštevanju osnovnih higienskih priporočil sicer nizka, vendar obstaja, sploh ob slabši 
epidemiološki sliki. Gre za predmet, ki si ga iz rok v roke lahko podaja več ljudi, in v takih primerih je 
potrebna previdnost. 
Pri uporabi časopisov in revij se svetuje, da je gostu/stranki/obiskovalcu posredovan izvod s seznanilom, 
da je prisotnost novega koronavirusa ob skupni uporabi tiskanega izvoda možna in navodili, da si pred in 
po branju umije ali razkuži roke ter poleg higiene rok upošteva tudi higieno kašlja/kihanja in se ne dotika 
obraza. Ob branju naj nosi obrazno masko. 

Sanitarije 
Sanitarije predstavljajo zelo pomembno točko glede možnega prenosa povzročitelja okužbe, zato je treba 
njihovi uporabi ter čiščenju in razkuževanju nameniti posebno pozornost. 
• Gosti naj sanitarije uporabljajo posamično oziroma glede na velikost in razporeditev prostorov 

tako, da je omogočeno zagotavljanje zadostne medosebne razdalje. Pri prehodu od mize do 
sanitarij naj upoštevajo zadostno medsebojno razdaljo in nosijo zaščitno masko. Gostu morajo 
biti na razpolago tekoča voda, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo. Sušilnik za roke 



Stran 3554 / Št. 60 / 15. 4. 2021 Uradni list Republike Slovenije

mora biti izključen. Gosti naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je 
nujno. Koši za smeti za osebne odpadke imajo pokrove, po možnosti s sistemom za nožno 
dvigovanje pokrovov. 

• Izvajalci storitev naj zagotovijo redno in učinkovito zračenje sanitarij. V primeru mehanskega 
prezračevanja naj se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez recirkulacije zraka. 
(Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe
COVID-19:https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-
v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19). 

• Izvajalci storitev naj zagotovijo čiščenje in razkuževanje sanitarij vsaj vsako uro oziroma 
prilagojeno frekvenci obiskov. Svetuje se, da se pri čiščenju in razkuževanju sanitarij za 
preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 upošteva že ustaljene postopke čiščenja sanitarij 
in higienska navodila za uporabo in čiščenje javnih sanitarij za preprečevanje širjenja okužbe s
SARS-CoV-2.
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_j
avnih_sanitarij.pdf.
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1218. Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških 
dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega 
izpita

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalez-
ljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj  

in teoretičnega dela vozniškega izpita

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja 

epidemije COVID-19 ter začasne prepovedi oziroma ome-
jitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in 
vozil v Republiki Sloveniji podaljšuje veljavnost vozniških 
dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega dela vozniškega 
izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kate-
gorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti 
program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za 
kategorijo A2 ali A.

2. člen
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, 

teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za 
vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje kate-
rih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki zaradi omejitev 
in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev ne-
posredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji poteče od uveljavitve tega odloka do 16. maja 2021, 
se podaljša do 31. decembra 2021.

(2) Podaljšanje veljavnosti iz prejšnjega odstavka velja 
tudi za vozniška dovoljenja voznikov začetnikov, teoretični del 
vozniškega izpita in vozniška dovoljenja za vožnjo motornih 
vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki 
opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov 
za kategorijo A2 ali A, ki jim je veljavnost zaradi začasne pre-
povedi ali omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov 
in vozil v Republiki Sloveniji potekla v obdobju od uveljavitve 
Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 165/20) do uveljavitve 
tega odloka.

KONČNI DOLOČBI

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

podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela 
vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah (Uradni 
list RS, št. 9/21 in 43/21).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00710-40/2021
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2021-2430-0062

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1219. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka 
o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – urad-
no prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 4. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Repu-
blike Slovenije izdaja

O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi 

etanola v dezinfekcijskih sredstvih

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih (Uradni list RS, 
št. 40/20).

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Dezinfekcijska sredstva, ki so bila dana v promet na 

podlagi Odloka o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih 
(Uradni list RS, št. 40/20), so lahko v prometu najdlje do 15. ju-
nija 2021, če dobavitelji do tega datuma ne uskladijo izvora 
etanola z zahtevami iz prvega odstavka 95. člena Uredbe (EU) 
št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 
2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov 
(UL L št. 167 z dne 27. 6. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/525 z dne 19. oktobra 
2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 528/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in upo-
rabi biocidnih proizvodov (UL L št. 106 z dne 26. 3. 2021, str. 3).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-31/2021
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2021-2711-0052

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1220. Odlok o spremembah Odloka o začasni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb 
s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o začasni omejitvi 

gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 

zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ura-
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dni list RS, št. 55/21) se v 3. členu v tretjem odstavku 3. točka 
spremeni tako, da se glasi:

»3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim do-
kazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizva-
jalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem 
dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna naj-
manj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva 
proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca ali cepiva proi-
zvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology 
and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson in Johnson 
COVID-19 Vaccine Janssen najmanj 21 dni.«.

2. člen
V 8. členu se besedilo »18. aprila 2021« nadomesti z 

besedilom »25. aprila 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-29/2021
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2021-1711-0033

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 

bolezni COVID-19

1. člen
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 55/21) se v 10. členu v petem odstavku 
3. točka spremeni tako, da se glasi:

»3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim do-
kazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizva-
jalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem 
dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna naj-
manj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva 
proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca ali cepiva proi-
zvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology 
and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson in Johnson 
COVID-19 Vaccine Janssen najmanj 21 dni.«.

2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku:
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in 

zapusti Republiko Slovenijo v najkrajšem času oziroma najpo-
zneje v 12 urah po vstopu;«;

– v 11. točki črta besedilo »ki še ni dopolnila 15 let in«;
– 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na 

odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premože-
nje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov in se 
vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje;«;

– za 13. točko doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke tega odstavka in 

se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu.«.
V tretjem odstavku se:
– 3. in 4. točka črtata;
– za dosedanjo 5. točko, ki postane 3. točka, doda nova 

4. točka, ki se glasi:
»4. osebi, ki mejo prehaja iz družinskih razlogov za-

radi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi 
vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, 
partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se 
čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje.«;

– 6. točka črta.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-

vek, ki se glasita:
»(4) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v 

karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evrop-
ske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge člani-
ce Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal 
varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali 
nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu 
ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez 
mejo vrača v 48 urah po prehodu meje, če predloži negativni 
rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši 
od 72 ur od dneva odvzema brisa.

(5) Izjeme iz 12. točke prvega odstavka tega člena, 4. toč-
ke tretjega odstavka tega člena, in prejšnjega odstavka, v delu, 
ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem 
objektu ali zemljišču, ki ga ima v oseba lasti, najemu ali upora-
bi, veljajo tudi za ožje družinske člane posameznika in ostale 
osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno 
stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom 
»tretjega in četrtega odstavka tega člena«.

3. člen
V 15. členu se besedilo »18. aprila 2021« nadomesti z 

besedilom »25. aprila 2021«.

4. člen
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot priloga 

sestavni del tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-30/2021
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2021-1711-0032

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga:
»PRILOGA: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja 
visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2)

Države članice EU/schengenskega območja:
1. Kneževina Andora
2. Republika Avstrija
3. Kraljevina Belgija
4. Republika Bolgarija
5. Republika Ciper
6. Češka republika
7. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Hovedstaden
8. Republika Estonija
9. Republika Finska (samo posamezne administrativne enote):

– administrativna enota Uusimaa (Helsinki – Uusimaa)
– administrativna enota Etelä- Suomi (Južna Finska)
– administrativna enota Länsi-Suomi (Zahodna Finska)

10. Francoska republika:
– vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja 

11. Helenska republika 
12. Republika Hrvaška
13. Irska (samo posamezne administrativne enote):

– administrativna enota Eastern and Midland (Vzhodna in Osrednja regija)
14. Italijanska republika   
15. Republika Latvija
16. Republika Litva
17. Kneževina Lihtenštajn
18. Veliko vojvodstvo Luksemburg
19. Madžarska
20. Republika Malta
21. Kneževina Monako
22. Zvezna republika Nemčija
23. Kraljevina Nizozemska
24. Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote):

– administrativna enota Oslo
– administrativna enota Viken

25. Republika Poljska
26. Romunija
27. Republika San Marino
28. Slovaška republika
29. Sveti sedež (Vatikanska mestna država)
30. Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote):

– vse administrativne enote, razen administrativnih enot Extremadura, Galicia (Galicija), 
Islas Baleares (Balearski otoki) in Valenciana (Valencija)

31. Kraljevina Švedska
32. Švicarska konfederacija

Tretje države:
33. Islamska republika Afganistan
34. Republika Albanija
35. Ljudska demokratična republika Alžirija
36. Republika Angola
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37. Antigva in Barbuda
38. Argentinska republika
39. Republika Armenija
40. Azerbajdžanska republika
41. Država Bahrajn
42. Ljudska republika Bangladeš
43. Barbados
44. Republika Belorusija
45. Belize
46. Republika Benin
47. Republika Bocvana
48. Kraljevina Butan
49. Večnacionalna država Bolivija
50. Bosna in Hercegovina
51. Federativna republika Brazilija
52. Burkina Faso
53. Republika Burundi
54. Republika Kamerun
55. Republika Zelenortski otoki
56. Srednjeafriška republika
57. Republika Čad
58. Republika Čile
59. Republika Kolumbija
60. Zveza Komori
61. Republika Kostarika
62. Republika Slonokoščena obala
63. Dominikanska republika
64. Demokratična republika Kongo
65. Republika Ekvador
66. Arabska republika Egipt
67. Republika Salvador
68. Republika Ekvatorialna Gvineja
69. Država Eritreja
70. Kraljevina Esvatini
71. Etiopija
72. Gabonska republika
73. Republika Gambija
74. Republika Gana
75. Gruzija
76. Republika Gvatemala
77. Republika Gvineja
78. Republika Gvineja Bissau
79. Kooperativna republika Gvajana
80. Republika Haiti
81. Republika Honduras
82. Republika Indija
83. Republika Indonezija
84. Islamska republika Iran
85. Republika Irak
86. Država Izrael
87. Jamajka
88. Hašemitska kraljevina Jordanija
89. Kanada
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90. Republika Kazahstan
91. Republika Kenija
92. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja)
93. Republika Kosovo
94. Republika Kuba
95. Država Kuvajt
96. Kirgiška republika
97. Libanonska republika
98. Kraljevina Lesoto
99. Republika Liberija
100. Libija
101. Republika Madagaskar
102. Republika Malavi
103. Republika Maldivi
104. Republika Mali
105. Islamska republika Mavretanija
106. Združene mehiške države
107. Mongolija
108. Republika Črna gora
109. Kraljevina Maroko
110. Republika Mozambik
111. Republika Namibija
112. Zvezna demokratična republika Nepal
113. Republika Nikaragva
114. Republika Niger
115. Zvezna republika Nigerija
116. Republika Severna Makedonija
117. Sultanat Oman
118. Islamska republika Pakistan
119. Republika Panama
120. Neodvisna država Papua Nova Gvineja
121. Republika Paragvaj
122. Republika Peru
123. Republika Filipini
124. Država Katar
125. Moldavija, Republika
126. Republika Kongo
127. Ruska federacija
128. Saint Lucia
129. Demokratična republika Sao Tome in Principe
130. Kraljevina Saudova Arabija
131. Republika Sejšeli
132. Republika Senegal
133. Republika Sierra Leone
134. Zvezna republika Somalija
135. Republika Srbija
136. Republika Južna Afrika
137. Republika Južni Sudan
138. Republika Surinam
139. Sirska arabska republika
140. Republika Tadžikistan
141. Združena republika Tanzanija
142. Demokratična republika Vzhodni Timor
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143. Togoška republika
144. Republika Trinidad in Tobago
145. Republika Tunizija
146. Republika Turčija
147. Turkmenistan
148. Združeni arabski emirati
149. Ukrajina
150. Združene države Amerike
151. Vzhodna republika Urugvaj
152. Republika Uzbekistan
153. Bolivarska republika Venezuela
154. Republika Jemen
155. Republika Zambija
156. Republika Zimbabve«.
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1222. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih 
pri izvajanju obveznega zdravstvenega 
zavarovanja zaradi preprečitve širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega od-
stavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Repu-
blike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih  
pri izvajanju obveznega zdravstvenega 
zavarovanja zaradi preprečitve širjenja  

nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 

zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalez-
ljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 182/20, 201/20, 
9/21, 19/21 in 37/21) se v 6. členu besedilo »16. aprila 2021« 
nadomesti z besedilom »16. maja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00725-32/2021
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2021-2711-0070

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1223. Odlok o spremembah določenih odlokov, 
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih

Na podlagi prvega odstavka 39. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 9. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Repu-
blike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah določenih odlokov, izdanih  
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

1. člen
(1) S tem odlokom se v:
‒ 8. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju šport-

nih programov (Uradni list RS, št. 55/21),
‒ 6. členu Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 

in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 55/21),

‒ 4. členu Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresni-
čevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 55/21),

‒ 7. členu Odloka o omejitvah in izvajanju ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na po-
dročju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 55/21),

‒ 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 55/21),

‒ 5. členu Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov 
znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih 
naprav (Uradni list RS, št. 55/21),

‒ 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 
12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 
47/21 in 55/21),

‒ 5. členu Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za 
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, 
št. 182/20, 190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 
20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21 in 
55/21)

besedilo »18. aprila 2021« nadomesti z besedilom »25. aprila 
2021«.

(2) V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih 
s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 53/21) se v 6. členu 
besedilo »17. aprila 2021« nadomesti z besedilom »25. aprila 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-30/2021
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2021-2711-0071

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1224. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije 
za demografijo

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah 

Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

1. člen
V Odloku o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike 

Slovenije za demografijo (Uradni list RS, št. 141/20 in 5/21) se 
v 7. členu besedilo »15. aprila 2021« nadomesti z besedilom 
»15. julija 2021«.
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-13/2021
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
EVA 2021-1511-0005

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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1225. Odredba o spremembi Odredbe 
o začasni vključitvi izvajalcev prevozov 
pacientov v sistem izvajanja nujne 
medicinske pomoči

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 15/21 – ZDUOP) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o začasni vključitvi 

izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja 
nujne medicinske pomoči

1. člen
V Odredbi o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pa-

cientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni 
list RS, št. 16/21 in 39/21) se v 6. členu besedilo »16. aprila« 
nadomesti z besedilom »1. junija«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-80/2021/5
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2021-2711-0060

Janez Poklukar
minister 

za zdravje

MINISTRSTVA
1226. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih 

ukrepih na področju izvajanja pripravništva, 
sekundariata in specializacije v času 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih  

na področju izvajanja pripravništva, 
sekundariata in specializacije v času 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju izvajanja priprav-

ništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalez-
ljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 42/21) se v 9. členu 
besedilo »16. aprila« nadomesti z besedilom »30. junija«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-81/2021/5
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
EVA 2021-2711-0061

Janez Poklukar
minister 

za zdravje
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USTAVNO SODIŠČE
1227. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 

tretjega odstavka 4. člena Odloka 
o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb 
s SARS-CoV-2

Številka: U-I-50/21-19
Datum: 15. 4. 2021

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Sa-
nje Fidler, Ljubljana, in Irfana Beširevića, Ljubljana, ki ju oba 
zastopa Odvetniška pisarna Zakonjšek in Zakonjšek, d. o. o., 
Ljubljana, na seji 15. aprila 2021

s k l e n i l o :

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi prepre-
čevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21 
in 35/21) v delu, ki se nanaša na prepoved shodov in za katere 
po ureditvi o javnih zbiranjih ni potrebno odločanje upravnih 
organov, ter drugega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi prepre-
čevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 
35/21, 40/21 in 43/21) v delu, ki se nanaša na prepoved sho-
dov, ki se jih udeleži več kot deset ljudi in za katere po ureditvi 
o javnih zbiranjih ni potrebno odločanje upravnih organov, se 
sprejme.

2. Začne se postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 
tretjega odstavka 6. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja 
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21) in tretjega odstavka 
4. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ura-
dni list RS, št. 55/21) v delu, ki se nanaša na prepoved shodov, 
za katere po ureditvi o javnih zbiranjih ni potrebno odločanje 
upravnih organov.

3. Zadrži se izvrševanje tretjega odstavka 4. člena Odloka 
o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21) 
v delu, ki se nanaša na prepoved shodov.

4. Odločitev iz prejšnje točke se izvrši tako, da se Vladi 
v primeru nadaljnjega omejevanja shodov naloži, da v sedmih 
dneh sprejme novo ureditev, ob upoštevanju izhodišč, navede-
nih v 27. in 28. točki obrazložitve tega sklepa. Do 18. 4. 2021 so 
shodi začasno še prepovedani. Za navedeni način izvršitve se 
uporablja 14. točka 57. člena Zakona o nalezljivih bolezni (Ura-
dni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/20).

5. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 
drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 
in 151/20), drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list 
RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) in drugega odstavka 2. čle-
na Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ura-
dni list RS, št. 181/20), drugega odstavka 2. člena Odloka o 
začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, 
št. 182/20), drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi prepre-
čevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20 in 

192/20) in drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi pre-
prečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 
196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) 
se zavrže.

6. Predlog, naj se v odločbi ali sklepu ne navede podatkov 
pobudnikov, se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnika sta 2. 3. 2021 vložila pobudo za začetek 

postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti več določb od-
lokov Vlade, sprejetih za zajezitev in obvladovanje epidemije 
COVID-19 od oktobra 2020 do dne vložitve pobude, v delu, v 
katerem so prepovedovali shode.1

2. Pobudnica Sanja Fidler utemeljuje pravni interes za 
vložitev pobude s tem, da je bila v drugem valu epidemije 
zaradi udeležbe na shodih že petkrat oglobljena. Zoper pre-
krškovne odločbe naj bi vložila zahteve za sodno varstvo. 
Pobudnica opozarja, da bi bila lahko na podlagi izpodbijane 
ureditve kadarkoli ponovno oglobljena, s tem pa naj bi bila tudi 
v prihodnje zelo omejena v izvrševanju pravice do mirnega 
zbiranja in svobode izražanja. Pobudnik Irfan Beširević glede 
svojega pravnega interesa za vložitev pobude navaja, da je bil 
aktiven uporabnik Roga. Z organizacijo oziroma z udeležbo na 
shodu bi lahko izrazil nestrinjanje s postopanjem občinskih in 
državnih oblasti v primeru izpraznitve območja tovarne Rog, 
vendar naj shoda ne bi organiziral, saj naj bi se bal visokih glob, 
ki jih zaradi slabega gmotnega položaja ne bi mogel poravnati.

3. Pobudnika uveljavljata, da je izpodbijana ureditev v 
neskladju s pravico do mirnega zbiranja iz 42. člena Ustave, 
pravico do svobode izražanja iz 39. člena Ustave in načelom 
enakosti iz 14. člena Ustave. Poudarjata, da želita v trenutni 
politični situaciji javno izražati svoje mnenje o javnih zadevah, 
ker se ne strinjata z določenimi politikami in ker ju skrbi za pri-
hodnost države. Nasprotujeta tudi nekaterim vladnim ukrepom 
za zajezitev epidemije COVID-19, ker niso zadostni. Za pobu-
dnika je ključno, da se lahko mirno zbirata s podobno mislečimi 
in da sta lahko na javnih krajih kritična do nosilcev oblasti. 
Menita, da je eden ključnih elementov demokracije možnost 
zbiranja na javnih krajih, zlasti pred simbolnimi institucijami 
oblasti. Državljani bi morali imeti možnost sodelovati v javni 
razpravi, ki se glede aktualnih in dolgoročnih političnih usme-
ritev odpira v javnem prostoru. Samo s tem bi jim bilo omogo-
čeno, da vplivajo na izbor predstavnikov ljudstva v Državnem 
zboru in na odločanje obstoječih predstavnikov ljudstva med 
njihovim mandatom. Pobudnika opozarjata, da imajo »nava-
dni« državljani v primerjavi z nosilci politične moči bistveno 
manjši dostop do množičnih medijev, tudi doseg njihovih mnenj 
na socialnih omrežjih naj bi bil bistveno šibkejši. Pri tem se skli-
cujeta tudi na 10. in 11. člen Konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, 
št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), 21. člen Mednarodnega pakta 
o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list RS, št. 35/92 – 
MP, št. 9/92 – MPDPP) ter na Splošni komentar št. 37 Odbora 
Združenih narodov za človekove pravice.

4. Pobudnika opozarjata, da Vlada za preprečevanje šir-
jenja okužb predpisuje načine izvajanja različnih oblik združe-
vanja ljudi, na primer za nakupovanje, poslovna srečanja, špor-

1 Vse izpodbijane določbe odlokov so se glasile enako: »Za-
časno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja 
in poroke.« Izraz »shod« pomeni vsako organizirano zbiranje oseb 
zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega 
pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen 
vsakomur (1. točka prvega odstavka 4. člena Zakona o javnih 
zbiranjih, Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo 
– ZJZ).
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tno-rekreacijske dejavnosti oziroma kolektivno uresničevanje 
verske svobode. Za takšne oblike združevanja ljudi naj bi tudi 
ves čas iskala rešitve za čim manjšo možnost prenosa okužb. 
Po drugi strani pa naj bi v celoti in za daljše obdobje prepove-
dala shode. Oblike druženja, ki pomenijo mirno zbiranje ljudi 
z namenom skupnega izražanja političnih stališč, naj bi bile 
tako deležne manjšega pravnega varstva kot nekatere druge 
dopustne oblike druženja. Pobudnika opozarjata na prakso 
prekrškovnih organov, ki naj bi oglobili tiste, ki na javnem mestu 
izražajo svoje politično stališče, četudi gre zgolj za dve osebi, 
ki nosita kolo. Po drugi strani naj bilo dovoljeno stati v vrsti za 
nakupovanje ali testiranje oziroma nahajanje v množici ljudi iz 
drugih razlogov, celo v zaprtih prostorih, kot so nakupovalni 
centri in verske institucije. Pobudnika se sklicujeta na nekaj 
dokumentov, iz katerih naj bi izhajalo, da preprečevanje shodov 
ne prispeva bistveno k preprečevanju okužb. Pomembno naj 
bi bilo, da shodi običajno potekajo na odprtih zunanjih prosto-
rih, kjer naj bi bila možnost okužbe manjša. Vlada naj v svojih 
gradivih ne bi obrazložila, zakaj je popolna prepoved shodov 
neizogibna za preprečevanje širjenja okužb. Prav tako naj ne 
bi pojasnila, zakaj so verniki ugodneje obravnavani od tistih, ki 
izražajo politično prepričanje. Pobudnika menita, da bi bilo so-
razmernosti zadoščeno, če bi se shodi dovolili ob upoštevanju 
higienskih navodil oziroma priporočil Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) glede razdalje, nošnje 
mask in razkuževanja.

5. Pobudnika sta z vlogo z dne 19. 3. 2021 pobudo raz-
širila na spremenjeni 5. člen Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21 
in 40/21 – v nadaljevanju Odlok 40/21). Izpodbijata ga v delu, 
ki se nanaša na prepoved shodov, ki se jih udeleži več kot de-
set ljudi. Menita, da tudi takšna omejitev števila udeležencev 
shodov ni sorazmerna. Obstajali naj bi milejši ukrepi, s katerimi 
bi vlada lahko preprečila širjenje nalezljivih bolezni, a bi ob 
tem še vedno dopustila shod več kot deset oseb. Vlada naj bi 
enačila pravico do zbiranja v smislu 42. člena Ustave z vsemi 
drugimi zbiranji, ki pa so varovanja zgolj v okviru splošne svo-
bode ravnanja. Vlada naj tudi ne bi upoštevala epidemiološko 
relevantnih razlik med širjenjem virusa v zaprtih ali odprtih 
prostorih. Omejitve pravice do zbiranja naj ne bi bile strožje, 
kot to velja za druženje ob drugih priložnostih, v večjem številu 
ali celo v zaprtih prostorih. Pobudnika opozarjata na veljavne 
omejitve za trgovine (ena stranka na 30 m2 v zaprtih prostorih in 
na 10 m2 na odprtih tržnicah), gostinske lokale (1,5 m razdalje 
med osebami in najmanj 3 m med robovi miz) in uresničevanje 
verske svobode (30 m2 na udeleženca ali družino v notranjih 
prostorih). Opozarjata tudi, da glede na Splošni komentar št. 37 
Odbora Združenih narodov za človekove pravice države po-
godbenice ne smejo omejiti udeležencev mirnih zbiranj, razen 
če obstaja jasna povezava z upravičenim razlogom za omeji-
tve. Intenzivnost posegov naj bi bila odvisna tudi od ustavne 
varovanosti pravic, oblast naj bi morala storiti vse, da zagotovi 
izvajanje pravic višjega statusa. V tuji sodni praksi naj bi bile 
dopustne zgolj omejitve števila, postavljene na zelo visoki 
ravni. Število desetih oseb naj bi bilo določeno tako nizko, da 
posega ne samo v obliko svobode izražanja, temveč naj bi 
vplivalo tudi na njeno vsebino. Sporočilo desetih oseb naj bi bilo 
namreč bistveno šibkejše od sporočila, ki ga izrazi več oseb.

6. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče do končne 
odločitve delno zadrži izvrševanje tretjega odstavka 5. člena 
Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbi-
ranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni 
list RS, št. 27/21, 30/21 in 35/21 – v nadaljevanju Odlok 27/21) 
in drugega odstavka 5. člena Odloka 40/21 ter določi prime-
ren način izvršitve začasnega zadržanja tako, da bodo shodi 
dovoljeni ob upoštevanju higienskih navodil in priporočil NIJZ. 
Pobudnikoma naj bi nastajala težko popravljiva škoda, saj naj 
se shodov, ki so aktualni glede na trenutno politično situacijo, 
pozneje ne bi dalo nadomestiti. Hkrati pa naj shodi v primeru 
upoštevanja vseh higienskih navodil in priporočil NIJZ ne bi 
mogli prispevati k povečanju števila okužb.

7. Pobudnika predlaga tudi, naj Ustavno sodišče za-
radi varstva njune zasebnosti v odločbi oziroma sklepu ne 
navaja njunih osebnih podatkov. Ustavno sodišče naj bi v 
zadevi št. U-I-83/20 (odločba z dne 27. 8. 2020, Uradni list RS, 
št. 128/20) zaradi groženj na družabnih omrežjih prikrilo iden-
titeto pobudnika. Tudi pobudnika naj bi bila v primeru razkritja 
identitete ogrožena, saj naj bi izpodbijala ukrepe Vlade.

8. Ustavno sodišče je pobudo in njeno razširitev vročilo 
Vladi. Vlada v odgovoru na pobudo in njeno razširitev navaja, 
da ukrep začasne prepovedi vseh shodov temelji na 3. točki 
prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (v 
nadaljevanju ZNB). Ukrep naj bi predstavljal ustavnoskladno 
konkretizacijo omejitve, ki jo dopušča tretji odstavek 42. člena 
Ustave. Pripravljen in sprejet naj bi bil v skladu z najnovejšimi 
dognanji epidemiološke in infektološke stroke, usmerjen pa naj 
bi bil v omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom. Ukrep 
naj bi sledil legitimnemu cilju zagotavljanja javnega zdravja. 
Ugotovitve in mnenja zdravstvene stroke naj bi bili večkrat 
predstavljeni na tiskovnih konferencah in v različnih izjavah za 
medije. Tovrstni ukrepi naj bi bili po mnenju zdravstvene stroke 
edino učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja epidemije 
COVID-19. Povzetek raziskave učinkovitosti ukrepov držav, 
objavljen decembra 2020 v reviji Nature Human Behaviour, 
naj bi pokazal, da so najučinkovitejši ukrep za obvladovanje 
epidemije: 1) omejitev manjših zasebnih združenj, 2) zaprtje 
izobraževalnih institucij, 3) ukrepi na mejah, 4) splošna dosto-
pnost zaščitnih sredstev, 5) omejitev gibanja posameznikov, in 
6) splošni »lockdown«. Tudi strokovna svetovalna skupina pri 
Ministrstvu za zdravje naj bi 11. 10. 2020 ocenila, da je treba 
takoj uvesti ukrep prepovedi vseh javnih in kulturnih prireditev 
ter verskih obredov in porok, 11. 11. 2020 pa, da je nujna ome-
jitev zbiranja na člane gospodinjstva z izjemo nujne pomoči. 
S sprejetimi odloki naj Vlada ne bi prepovedovala zgolj in 
samo shodov, temveč tudi vse druge oblike zbiranj, ki so bile 
po mnenju stroke nevarne za prenos nalezljive bolezni. Ukrep 
začasne prepovedi shodov naj ne bi imel takšne narave, da bi 
lahko govorili o najintenzivnejših posegih države v človekove 
pravice. Šlo naj bi zgolj za začasno omejevanje pravic, ki naj 
bi bilo v skladu s 15. členom Ustave. Vlada meni, da naj bi v 
koliziji pravice do zdravja in življenja posameznikov ter pravice 
do zbiranja in združevanja prva imela prednost (salus populi 
suprema lex esto). Enaka usmeritev naj bi izhajala tudi iz 
prvega odstavka 4. člena ZNB. Tudi izkušnje nekaterih držav, 
ki naj bi bile že sredi tretjega vala okužb (Japonska, Južna 
Koreja, Indonezija), naj bi kazale, da število in restriktivnost 
ukrepov vplivata na zajezitev epidemije COVID-19. Dodatna 
sproščanja ukrepov naj bi v tem trenutku lahko povzročila obrat 
krivulje navzgor, kar naj bi pomenilo nujnost zaostritve ukrepov 
na drugih področjih (šolstvo, gospodarstvo, omejitev gibanja 
na regije ali občine). Odločitev, ki se nanaša na dopustnost 
prireditev in shodov, ki se jih udeleži do deset ljudi, naj bi bila 
sprejeta ob upoštevanju trenda gibanj števila okužb, ki naj bi 
tedaj rahlo upadalo. Navedeni ukrep naj bi bil sproščen kasne-
je, ker naj bi bilo pri prireditvah, shodih, slavjih, praznovanjih in 
porokah zaradi večjega in težje nadzorovanega števila udele-
žencev izkazano večje tveganje za prenos okužbe. Omejitev 
števila udeležencev na deset oseb naj bi pomenila omejitev na 
takšno število, ki naj še ne bi predstavljalo dodatnega tveganja 
za poslabšanje epidemiološkega stanja. Vlada opozarja tudi 
na razširjanje novih bolj kužnih sevov in na dinamiko dobave 
cepiv. S sprejetimi odloki naj ne bi bilo poseženo niti v pravico 
do enakosti pred zakonom, saj naj bi šlo pri z odloki Vlade po-
stopoma že dopuščenih poslovnih, verskih in drugih dejavnosti 
za različne položaje, ki naj bi narekovali različno ureditev. Pri 
tem Vlada ponovno opozarja, da naj bi bilo pri shodih število 
udeležencev težje nadzorovati, verjetnost zagotavljanja ustre-
zne razdalje med udeleženci shoda naj bi bila majhna. To naj 
bi pokazale tudi izkušnje v nekaterih drugih evropskih državah, 
kot so Hrvaška, Avstrija, Švedska, pa tudi izkušnje v Sloveniji. 
Pri tem Vlada opozarja na 13 shodov, ki so potekali v različnih 
slovenskih krajih in na katerih naj bi se kljub prepovedi shodov 



Stran 3566 / Št. 60 / 15. 4. 2021 Uradni list Republike Slovenije

oziroma omejitvi shodov na deset oseb zbralo od 20 do okoli 
200 udeležencev.

9. Vlada nasprotuje predlogu pobudnikov za začasno za-
držanje izvrševanja izpodbijane ureditve. Meni, da so navedbe 
pobudnikov o nastanku škodljivih posledic nadaljnjega izvr-
ševanja ukrepa pavšalne in nekonkretizirane. Okoliščina, da 
je Ustavno sodišče s sklepom št. U-I-83/20 z dne 16. 4. 2020 
(Uradni list RS, št. 58/20) zavrnilo predlog za začasno zadrža-
nje ukrepa prepovedi gibanja izven občin, naj bi pomenila, da 
so ukrepi za preprečevaje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
nujni v demokratični družbi za zavarovanje javnega zdravja. 
Pri omejitvi shodov na deset oseb naj bi šlo za omejitev na 
številko, ki še ne predstavlja dodatnega tveganja za poslabša-
nje epidemiološkega stanja. Začasno zadržanje ukrepa naj bi 
lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za javno 
zdravje, saj bi državo lahko zajel tretji val okužb in povzročil 
zlom zdravstvenega sistema. To naj bi posledično lahko nare-
kovalo potrebo po še hujših ukrepih na drugih področjih. Vlada 
naj bi v prihodnje nadaljnjo veljavnost ukrepa omejitve shodov 
presojala v sodelovanju s strokovno skupino in morebitnimi 
prihodnjimi odločitvami Ustavnega sodišča.

B. – I.
Glede prikritja osebnih podatkov pobudnikov
10. Po drugem odstavku 38.a člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče 
zaradi varstva zasebnosti udeleženca v postopku odloči, da se 
v odločbi ali sklepu ne navedejo osebni podatki udeleženca v 
postopku ali osebni podatki drugega posameznika. Za prikritje 
identitete morajo biti izkazane posebne okoliščine, ki v konkre-
tni zadevi kažejo na potrebo po odstopu od splošnega pravila 
javnosti postopkov pred Ustavnim sodiščem.2

11. V obravnavani zadevi take okoliščine niso izkazane. 
Navedbe pobudnikov o ogroženosti so povsem splošne.3 Zgolj 
okoliščina, da pobudnika izpodbijata odloke Vlade, ne zado-
stuje za ugotovitev potrebe po prikritju njune identitete. Glede 
na navedeno je Ustavno sodišče predlog za prikritje identitete 
zavrnilo (6. točka izreka).

Glede pravnega interesa in pogojev za sprejem po-
bude

12. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 
lahko da, kdor izkaže pravni interes (prvi odstavek 24. člena 
ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni inte-
res podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje jav-
nih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno 
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov 
pravni položaj.

13. V času vložitve pobude je še veljala izpodbijana 
določba Odloka 27/21, medtem ko so preostali starejši odloki 
že prenehali veljati. Izpodbijana določba Odloka 27/21 je tako 
pobudnikoma v času vložitve pobude pod grožnjo denarne 
sankcije prepovedovala shode.4 V skladu z ustaljeno ustavno-
sodno presojo se šteje, da splošni predpis neposredno posega 
v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj pobudnika, 
če bi pobudnik izdajo posamičnega akta lahko dosegel le tako, 
da bi izpolnil znake prekrška.5 Iz tega razloga Ustavno sodišče 
v takih primerih šteje, da je pravni interes za začetek postopka 

2 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-104/20, U-I-107/20, 
U-I-122/20, U-I-129/20, U-I-130/20, U-I-132/20, U-I-137/20, 
U-I-140/20 z dne 1. 7. 2020, 5. točka obrazložitve.

3 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-235/20 z dne 2. 7. 
2020, 3. točka obrazložitve.

4 Iz plačilnih nalogov, ki jih je priložila pobudnica, izhaja, da 
niso bili izdani v času veljave Odloka 27/21. Zato okoliščina, da 
pobudnica v zvezi s plačilnimi nalogi ni izčrpala poti pred rednimi 
sodišči, ne vpliva na njen pravni interes.

5 Glej sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-194/17 z dne 
22. 3. 2018, 13. točka obrazložitve, št. U-I-107/15 z dne 7. 2. 2019, 
17. točka obrazložitve, št. U-I-40/17 z dne 18. 12. 2019, 21. točka 
obrazložitve, in št. U-I-83/20, 18. točka obrazložitve. 

za oceno ustavnosti splošnega akta podan. ZJZ pa posebej 
ureja primere neorganiziranih shodov (32. člen ZJZ), ko se 
shod prijavi (11. in 15. člen ZJZ), in posebej primere, ko je za 
shod potrebno dovoljenje (prvi odstavek 13. člena ter 16. člen 
in nadaljnji členi ZJZ, ki urejajo postopek njegove izdaje).6 
V primerih, v katerih ZJZ predvideva upravno odločanje, bi 
pobudnika lahko odločanje Ustavnega sodišča o ustavnosti in 
zakonitosti odlokov dosegla tudi po poti upravnega postopka 
in z vlaganjem pravnih sredstev zoper za njiju neugodno odlo-
čitev. Zato je treba šteti, da sta pobudnika glede navedenega 
akta v času vložitve pobude izkazovala pravni interes za tiste 
shode, za katere ni bilo potrebno odločanje upravnih organov.

14. Člen 5 Odloka 27/21 je med postopkom prenehal 
veljati, saj je bil spremenjen 18. 3. 2021 z 2. členom Odloka 
o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja lju-
di in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 40/21). Z navedenim predpi-
som je bil 5. člen Odloka 27/21 spremenjen tako, da so bili med 
drugim začasno prepovedani vsi shodi, ki se jih udeleži več kot 
deset ljudi. S 3. členom Odloka o spremembah in dopolnitvi 
Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbi-
ranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni 
list RS, št. 43/21) pa je bil 10. člen Odloka 40/21 spremenjen 
tako, da je bila veljavnost tega odloka podaljšana do 2. 4. 2021. 
Dne 1. 4. 2021 je začel veljati novi Odlok o začasni omejitvi 
gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list št. 47/21 – v nadaljevanju 
Odlok 47/21), ki je v tretjem odstavku 6. člena ponovno uvelja-
vil popolno prepoved vseh shodov. Tako je tudi predpis, ki ga 
pobudnika izpodbijata v razširitvi pobude in je v času razširitve 
pobude še veljal, med postopkom pred Ustavnim sodiščem 
prenehal veljati.

15. Ustavno sodišče praviloma o ustavnosti in zakonito-
sti podzakonskega akta, ki je prenehal veljati, odloča samo, 
če za to obstaja pravovarstvena potreba v smislu drugega 
odstavka 47. člena ZUstS. V primeru presoje predpisov, ki se 
sprejemajo periodično in za časovno omejeno dobo, pa lahko 
posebej izražen javni interes po vsebinski presoji Ustavnega 
sodišča utemelji izjemo od procesne ovire iz drugega odstavka 
47. člena ZUstS, če gre pričakovati precedenčno odločitev o 
pobudi, ki naslavlja posebno pomembna ustavnopravna vpra-
šanja sistemske narave, ki se po razumni oceni utegnejo za-
stavljati tudi v zvezi z akti enake narave in primerljive vsebine, 
periodično sprejemanimi v prihodnosti.7 Po oceni Ustavnega 
sodišča pobuda v delu, v katerem se nanaša na izpodbijani, a 
ne več veljavni določbi Odloka 27/21 in Odloka 40/21, odpira 
takšna vprašanja. Gre za vprašanja, ki so povzeta v 3., 4. in 
5. točki obrazložitve tega sklepa in se nanašajo na dopustnost 
popolne prepovedi oziroma omejitve shodov v času epidemije. 
Prepoved oziroma omejitev shodov se je ponavljala v zadnjih 
šestih mesecih, prepoved shodov še traja ter ni nerazumno 
pričakovati, da se ne bi ponovila tudi v prihodnosti, dokler traja 
epidemija. Ustavno sodišče je zato pobudo za začetek postop-
ka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb Odloka 27/21 in Od-
loka 40/21 sprejelo, v kolikor se nanaša na shode, za katere po 
ZJZ ni potrebno odločanje upravnih organov (1. točka izreka).

16. Odlok 47/21 je nadomestil Odlok o začasni omejitvi 
gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21 – v nadaljevanju 
Odlok 55/21). Odlok 55/21, ki velja v času tega odločanja, v 
tretjem odstavku 4. člena določa popolno prepoved vseh sho-
dov, kot sta to pred njim določala Odlok 27/21 in Odlok 47/21. 
Zato je Ustavno sodišče na podlagi 30. člena ZUstS začelo tudi 
postopek ocene ustavnosti in zakonitosti Odloka 47/21 in Odlo-
ka 55/21 v delu, v katerem se nanašata na prepoved shodov, 

6 Prav tako je po 20. členu ZJZ mogoče odločiti o prepovedi 
shodov, kar prav tako pomeni upravno odločanje.

7 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-129/19 z dne 
1. 7. 2020 (Uradni list RS, št. 108/20), 43. točka obrazložitve, in 
št. U-I-83/20, 27. točka obrazložitve.
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za katere po ureditvi o javnih zbiranjih ni potrebno odločanje 
upravnih organov (2. točka izreka).8

17. Drugi izpodbijani odloki, našteti v 5. točki izreka tega 
sklepa, že v času vložitve pobude niso več veljali. Precedenčno 
odločitev o navedenih ustavnopravnih vprašanjih lahko Ustav-
no sodišče sprejme že na podlagi presoje izpodbijane določbe 
odloka, veljavnega v času te odločitve. Zato za presojo vseh 
vsebinsko enakih določb odlokov, ki so veljali pred tem, ni iz-
polnjena procesna predpostavka za njihovo presojo v javnem 
interesu. Če je bila pobudnica na podlagi katerih od teh neve-
ljavnih odlokov spoznana za odgovorno storitve prekrška, kot 
zatrjuje, pa bo lahko protiustavnost njihovih določb uveljavljala 
v postopkih pred rednimi sodišči in po potrebi tudi z ustavno 
pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS pred Ustavnim 
sodiščem. Zato ni izkazana niti pravovarstvena potreba iz prve-
ga odstavka 47. člena ZUstS za presojo njihove ustavnosti. Ker 
torej pobudnika glede odlokov, naštetih v 5. točki izreka tega 
sklepa, ne izkazujeta pogojev iz 47. člena ZUstS, je Ustavno 
sodišče pobudo za začetek postopka za oceno njihove ustav-
nosti in zakonitosti zavrglo (5. točka izreka).

B. – II.
Glede začasnega zadržanja izvršitve izpodbijane ure-

ditve
18. Pobudnika predlagata začasno zadržanje tretjega 

odstavka 5. člena Odloka 27/21 in drugega odstavka 5. člena 
Odloka 40/21. Začasno zadržanje navedenih odlokov pojmov-
no ni mogoče, saj ne veljata več. Zato je Ustavno sodišče 
po uradni dolžnosti v nadaljevanju presodilo, ali so izpolnjeni 
pogoji, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča o oceni 
njune ustavnosti zadrži izvrševanje sedaj veljavnega tretjega 
odstavka 4. člena Odloka 55/21, ki ima enako vsebino kot tretji 
odstavek 5. člena Odloka 27/21.9

19. Na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS sme 
Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati 
izvrševanje predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko 
nastale težko popravljive škodljive posledice. Pri odločanju o 
začasnem zadržanju Ustavno sodišče vselej tehta med škodlji-
vimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti pro-
tiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, 
če se morebiti ustavnoskladne določbe predpisa začasno ne 
bi izvrševale.

20. Pobudnika utemeljeno opozarjata, da je veljala po-
polna prepoved shodov od uveljavitve Odloka o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list 
RS, št. 147/20 in 151/20) dne 19. 10. 2020 do 19. 3. 2021, 
torej nepretrgano pet mesecev. Od 1. 4. 2021 ponovno velja 
popolna prepoved shodov. Dlje časa ko traja ukrep, večje so 
njegove škodljive posledice, če se kasneje izkaže za proti-
ustavnega ali nezakonitega.10 Držijo tudi navedbe pobudnikov, 
da je sporočilo shoda desetih oseb, kakršni so bili v vmesnem 
času dovoljeni, bistveno šibkejše od sporočila, ki ga izrazi več 
oseb. Ker se pravica do zbiranja uresničuje kolektivno, lahko 
nastanejo škodljive posledice tudi s preveč restriktivnim ome-
jevanjem števila udeležencev. Res je tudi, da se shodov, ki so 
aktualni glede na vsakokratno politično situacijo, pozneje ne bo 
dalo nadomestiti in s tem odpraviti škodljivih posledic izvrševa-
nja tega ukrepa. Če se navedbe pobudnikov o nedopustnem 
posegu v pravico do svobode zbiranja (prvi odstavek 42. člena 
Ustave) in pravico do svobodnega izražanja mnenj (prvi odsta-
vek 39. člena Ustave) izkažejo za utemeljene, bi bilo z ukrepom 
prepovedi shodov poseženo v pravice, ki tvorijo osrednji steber 
demokratične družbe (1. člen Ustave).

21. Pri presoji nastanka škodljivih posledic prepovedi 
shodov je Ustavno sodišče upoštevalo tudi prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP), v skladu 

8 Podobno sklep Ustavnega sodišča št. U-I-473/20 z dne 
21. 12. 2020 (Uradni list RS, št. 195/20), 11. točka obrazložitve.

9 Enako prav tam, 13. točka obrazložitve.
10 Primerjaj prav tam, 18. točka obrazložitve.

s katero je pravica do svobode zbiranja iz 11. člena EKČP 
temeljna pravica v demokratični družbi in predstavlja, tako 
kot pravica do svobode izražanja iz 10. člena EKČP, enega 
od temeljev takšne družbe.11 Pravico do zbiranja iz 11. člena 
EKČP je treba kljub njeni avtonomni vlogi in posebnem podro-
čju uporabe obravnavati v luči pravice do svobode izražanja 
iz 10. člena EKČP, kadar je njen namen izražanje osebnih 
prepričanj oziroma zagotovitev foruma za politično debato in 
odprto izražanje protesta.12 Za skladnost posega v pravico 
do svobode zbiranja in pravico do svobode izražanja mnenj 
običajno ne zadostuje utemeljitev takšnega posega zgolj na 
podlagi splošno veljavnega pravnega predpisa, temveč je treba 
vedno presoditi, ali je bil poseg v pravico nujen v okoliščinah 
konkretnega primera.13

22. Po drugi strani ni mogoče izključiti, kot trdi Vlada, da 
se tudi na shodih, ki so temeljnega pomena za demokratično 
družbo, ne bi raznašale okužbe z virusom COVID-19, tudi 
upoštevaje novejše različice bolj nalezljivih sevov virusa. To bi 
nedvomno pomenilo škodljive posledice za javno zdravje kot 
enako pomembno ustavno varovano dobrino. Pri tehtanju pa je 
treba vendarle upoštevati, ali je mogoče takšne možne škodlji-
ve posledice shodov preprečiti oziroma vsaj bistveno omiliti z 
epidemiološkimi ukrepi. Upoštevati je treba tudi druge ukrepe, 
ki nekatera zbiranja dovoljujejo. Razumna so opozorila Vlade, 
da dodatna sproščanja ukrepov na enem področju lahko vodijo 
do nujnosti zaostritve ukrepov na drugih področjih. Prej in bolj 
pa morajo biti sproščeni ukrepi na področjih, ki jih Ustava še 
posebej varuje, ker so bistvena za delovanje in obstoj demo-
kratičnega sistema. Prav za takšno tehtanje med škodljivimi 
posledicami pa gre v obravnavanem primeru.

23. V Odloku 55/21 je položaj oseb, ki se želijo udele-
žiti shodov oziroma jih organizirati, glede dovoljenega števila 
udeležencev povsem izenačen s položajem oseb, ki se želijo 
družiti in zbirati za povsem zasebne namene (zabave, poroke, 
zasebna srečanja). Veljavna splošna ureditev zbiranj tako ne 
upošteva, da so škodljive posledice omejevanja shodov zaradi 
njihovega pomena v demokratični družbi bistveno hujše od 
škodljivih posledic omejevanja zasebnih druženj. Pomembno 
je tudi, da so – ob upoštevanju kapacitet ali pa samo higien-
skih ukrepov in priporočil NIJZ – dovoljena zbiranja v zaprtih 
prostorih, ki niso zasebne narave. Zbiranja so tako po veljavnih 
odlokih dovoljena na primer v okviru verskega udejstvovanja, 
v osnovnih in srednjih šolah ter pri opravljanju gospodarske 
dejavnosti – v razmerju med poslovnimi subjekti v celoti, v 
razmerju do potrošnikov pa v okviru trgovin, ki so vse odprte, 
in nekaterih storitvenih dejavnosti.

24. Vlada se sicer sklicuje na to, da naj bi bilo pri shodih 
število udeležencev težje nadzorovati, verjetnost zagotavljanja 
ustrezne razdalje med udeleženci shoda pa naj bi bila majhna. 
Vlada pa je kljub splošni prepovedi zbiranj že določila podrob-
nejše pogoje za kolektivno uresničevanje verske svobode na 
odprtih površinah in v zaprtih prostorih.14 S tem je omogočila 

11 Glej 91. in 92. točko obrazložitve sodbe ESČP v zadevi 
Kudrevičius in drugi proti Litvi z dne 15. 10. 2015 in tam navedeno 
sodno prakso. 

12 Glej prav tam, 86. točka obrazložitve in tam navedena 
nadaljnja sodna praksa.

13 Glej 84. točko obrazložitve sodbe ESČP v zadevi Elvira 
Dmitriyeva proti Rusiji z dne 30. 4. 2019 ter 275. točko obrazložitve 
sodbe ESČP v zadevi Perinçek proti Švici z dne 15. 10. 2015.

14 Člen 2 Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničeva-
nja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 55/21) 
se glasi: (1) Kolektivno uresničevanje verske svobode iz prvega 
odstavka prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da se 
zagotovi:

– minimalni možni stik med udeleženci,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objek-

tov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
– obvezno nošenje zaščitnih mask,
– prepoved petja, in
– razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v 

katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
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izvrševanje človekove pravice do zbiranja iz 42. člena Ustave 
za namene verskega udejstvovanja, hkrati pa je naslovila tudi 
vprašanje nadzora nad spoštovanjem epidemioloških ukrepov 
pri množici oseb. Zato ni mogoče razumno trditi, da je pre-
poved vseh shodov nujna za preprečevanje nastanka težko 
popravljivih škodljivih posledic za zdravje in življenje ljudi ter da 
ne bi bilo mogoče tovrstne ureditve kot v primeru kolektivnega 
uresničevanja verske svobode sprejeti tudi za shode. Vlada se 
sicer sklicuje na okoliščino, da je bilo v Sloveniji v letu 2021 že 
13 primerov shodov, na katerih je bilo od 20 do okoli 200 ljudi. 
Vendar niti iz odgovora Vlade niti iz dokumentacije, ki naj bi 
bila podlaga za njeno odločanje, ni razvidno, zakaj na shodih s 
takšnim številom udeležencev ne bi bilo mogoče nadzirati spo-
štovanja epidemioloških ukrepov. To vprašanje v dokumentih 
ni bilo obravnavano. Zgolj sklicevanje na shode, ki naj bi pote-
kali v tujini v državah z bistveno večjim številom prebivalcev in 
morebiti celo drugačno kulturo protestnikov, pa za utemeljitev 
nevarnosti nastanka škodljivih posledic ne zadostuje. Tudi oko-
liščina, da je Ustavno sodišče v zadevi št. U-I-83/20 predlog 
za začasno zadržanje zavrnilo, ne pomeni avtomatično, da 
škodljive posledice za zdravje ljudi upravičijo vse ukrepe ves 
čas njihovega trajanja, ne glede na škodljive posledice za posa-
mezne človekove pravice. Omenjena odločitev se je nanašala 
na določen ukrep v določenem času in v določeni epidemiološki 
situaciji ter ne pomeni, da v spremenjenih okoliščinah odločitev 
ne bi mogla biti drugačna.

25. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da so 
škodljive posledice za pravico do svobode zbiranja, pravico do 
svobode izražanja in demokratični ustroj države, ki bi jih lahko 
povzročilo izvrševanje ukrepa popolne prepovedi shodov ob 
njegovi morebitni protiustavnosti, hujše od škodljivih posledic 
za varstvo javnega zdravja, ki bi jih lahko povzročilo začasno 
zadržanje izvrševanja tega ukrepa ob njegovi morebitni ustavni 
skladnosti.

26. Zato je Ustavno sodišče izvrševanje tretjega odstavka 
4. člena Odloka 55/21 v delu, ki se nanaša na prepoved sho-
dov, začasno zadržalo (3. točka izreka).

Glede načina izvršitve začasnega zadržanja
27. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZUstS je 

Ustavno sodišče določilo način izvršitve začasnega zadrža-
nja (4. točka izreka), da se prepreči možnost nastanka težko 
popravljivih škodljivih posledic za zdravje in življenje ljudi. Pri 
tem je upoštevalo, da se shodov nadalje načeloma ne bo 
smelo enako urejati kot zasebna druženja, temveč bo treba 
pri tehtanju med škodljivimi posledicami upoštevati njihov večji 
ustavnopravni pomen. Vlada pa ima na voljo največ epidemio-
loških in varnostnih podatkov (tudi v smislu števila razpoložljivih 

(2) Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode iz prejšnje-
ga odstavka se smiselno upoštevajo vsa splošno veljavna higien-
ska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), in Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

(3) Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo 
v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadra-
tnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za 
osebe iz skupnega gospodinjstva. Če je verski objekt manjši od 
30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega 
uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za 
osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udele-
ženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega 
gospodinjstva.

(4) Cerkev oziroma druga verska skupnost zagotovi spo-
štovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in omejitev iz 
prejšnjega odstavka.«

oseb za nadzor nad tem, ali udeleženci shodov spoštujejo 
epidemiološke ukrepe), da lahko uskladi možne škodljive po-
sledice omejevanja shodov za demokratično družbeno ureditev 
z možnimi škodljivimi posledicami njihovega prekomernega 
dopuščanja za zdravje ljudi. Obstajajo različni epidemiološki 
ukrepi, s katerimi bi bilo pri shodih mogoče preprečiti nastanek 
škodljivih posledic za zdravje ljudi. S splošnim aktom, kot je 
odlok Vlade, je za shode mogoče določiti podobne pogoje kot 
za kolektivno uresničevanje verske svobode, mogoče pa je tudi 
določiti maksimalno število udeležencev shoda.15 Mogoče je 
opredeliti minimalno razdaljo ter uporabo mask in razkuževal-
nih sredstev. Poleg tega se epidemiološka slika ves čas spre-
minja, s tem pa se ves čas spreminja tudi potreba po obsegu 
in strogosti ukrepov.

28. Iz navedenih razlogov je Ustavno sodišče v okviru 
načina izvršitve začasnega zadržanja Vladi naložilo, da v pri-
meru nadaljnjega omejevanja shodov v sedemdnevnem roku 
po objavi tega sklepa sprejme novo ureditev (4. točka izreka). 
V njej mora Vlada bolj kot sedaj upoštevati pomen shodov za 
delovanje demokratične države in različne možnosti za omeji-
tev nastanka škodljivih posledic za javno zdravje. Pri tem sho-
dov ne sme obravnavati manj ugodno kot zbiranja za namen 
verskega udejstvovanja. Ustavno sodišče je za čas do vključno 
18. 4. 2021, kolikor bi še veljala zadržana ureditev, še dopustilo 
začasno prepoved shodov, odločilo je tudi, da se za navede-
ni način izvršitve začasnega zadržanja uporablja 14. točka 
57. člena ZNB. Naveden način izvršitve Vladi omogoča, da 
za preprečitev nastanka škodljivih posledic določi razumne in 
argumentirane omejitve, glede na splošno epidemiološko sliko 
in specifike obnašanja ljudi na shodih.

C.
29. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje-

ga odstavka 26. člena, 30. člena, prvega in tretjega odstavka 
39. člena, tretjega odstavka 38.a člena in tretjega odstavka 
25. člena ZUstS ter tretjega odstavka v zvezi s petim odstav-
kom 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, 
št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20 – v nadaljevanju Poslov-
nik) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki 
dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, 
Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca 
Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman 
Stubbs. Ustavno sodišče je 1., 2., 5. in 6. točko izreka sprejelo 
soglasno, 3. in 4. točko izreka pa je sprejelo s petimi glasovi 
proti štirim. Proti so glasovali sodnica Jadek Pensa in sodniki 
Jaklič, Knez in Šorli, ki so napovedali odklonilna ločena mne-
nja. Sodnici Mežnar in Šugman Stubbs ter sodnika Čeferin 
in Pavčnik so napovedali pritrdilna ločena mnenja. Ustavno 
sodišče je na podlagi prvega odstavka 73. člena Poslovnika 
sklenilo, da se sklep odpravi takoj, ločena mnenja pa se od-
pravijo po poteku rokov iz 72. člena Poslovnika.

Dr. Rajko Knez
predsednik

15 Na primer, francosko Vrhovno upravno sodišče je v odločbi 
št. 440846 z dne 13. 6. 2020 potrdilo ustavno skladnost omejitve 
protestov na 5000 oseb, nemško Zvezno ustavno sodišče pa je 
zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe v zvezi s prepovedjo 
protesta z 2000 udeleženci (sklep št. 1 BvQ 135/20 z dne 21. no-
vembra 2020). Ameriško Vrhovno sodišče pa je zavrnilo predlog 
za zadržanje ureditve, ki je dovoljevala zgolj 25  % zapolnitev 
verskih objektov oziroma maksimalno 100 udeležencev pri verskih 
obredih file:///C:/Users/drobez/AppData/Local/Microsoft/Windows/
INetCache/Content.Outlook/O3YPB4C3/19a1044_pok0.pdf

file://noe/url/1url2021/1url060/1ure/../../drobez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O3YPB4C3/19a1044_pok0.pdf
file://noe/url/1url2021/1url060/1ure/../../drobez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O3YPB4C3/19a1044_pok0.pdf
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OBČINE
BOVEC

1228. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Občini Bovec

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18), določil 37. člena 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ura-
dni list RS, št. 51/06, 97/10), določil Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12), določil 6. člena 
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05, 23/19), določil 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 158/20), 
določil Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil 
za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 
23/11 in 27/16), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list 
RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 
16. redni seji dne 1. 4. 2021 sprejel

O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

v Občini Bovec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema 

organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Republiki Sloveniji za območje Občine Bovec (v 
nadaljnjem besedilu: občina) natančneje določa:

– odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti na-
ravnih in drugih nesreč,

– preprečevanje naravnih nesreč,
– obveščanje, opazovanje in alarmiranje o pretečih 

nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in 
pomoč,

– izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje,
– organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdr-

ževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in 
pomoč,

– samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nada-
ljevanju osebna in vzajemna zaščita),

– aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in po-
moč,

– odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– reševanje in pomoč,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do 

zagotovitve osnovnih pogojev za življenje,
– ocenjevanje škode, ki povzročajo naravne in druge 

nesreče,
– druge naloge v skladu z zakonodajo.
Ta odlok o organiziranju ter delovanju zaščite in reševanja 

v občini ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, pre-
moženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (v nadaljevanju: varstva v občini).

2. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se or-

ganizira kot enoten in celovit sistem zaščite, reševanja 
in pomoči v Republiki Sloveniji in zajema programiranje, 
organiziranje, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor 
ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v izrednem in 
vojnem stanju.

II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE OBČANOV

3. člen
Občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, so dolžni sode-

lovati v zaščiti in reševanju v občini, dajati materialna sredstva 
za potrebe izvajanja zaščite in reševanja ter se usposabljati za 
osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje predpisanih zaščitnih 
ukrepov. Kdor sodeluje v zaščiti in reševanju mu pripadajo 
pravice in ima dolžnost, ki izhajajo iz zakona.

4. člen
Pripadnik Civilne zaščite ali občan, ki prostovoljno opra-

vlja naloge v zaščiti in reševanju, je lahko pozvan k izvajanju 
nalog zaščite, reševanja in pomoči s pozivom, preko medijev, 
preko telefona ali preko sredstev javnega alarmiranja. De-
lodajalec je dolžan delavcu iz prvega odstavka tega člena 
omogočiti sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in reševanju 
in delavca zaradi sodelovanja v aktivnostih zaščite in reševanja 
ne sme biti materialno oškodovan zaradi sodelovanja v zaščiti 
in reševanju. Določila prvega in drugega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo tudi za primer odsotnosti z dela zaradi 
usposabljanja in vaj. Delodajalec ima pravico do refundacije 
stroškov v skladu z zakonom.

5. člen
Materialno dolžnost občani in pravne osebe izvajajo z da-

janjem materialnih sredstev za potrebe izvajanja nalog zaščite, 
reševanja in pomoči v skladu z zakonom.

III. PRISTOJNOSTI OBČINE

6. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami na svojem območju. V občinski pristojnosti je:
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini 

v skladu s tem odlokom in zakoni,
– spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje 

prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe za-

ščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijskim 
komunikacijskim sistemom,

– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reše-

vanja,
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne 

zaščite,
– organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in 

pomoči na območju občine,
– določanje, organiziranje in opremljanje služb Civilne 

zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v 

primeru naravnih in drugih nesreč,
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za 

zaščito, reševanje in pomoč,
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševa-

nja in pomoči v skladu z veljavno zakonodajo.
Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami sodeluje z drugimi občinami ter lahko z 
njimi v ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe 
za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

IV. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE

7. člen
Občinski svet občine, na predlog župana, sprejme pro-

gram varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Župan po-
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trdi letne ali večletne načrte varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

8. člen
Lokalna skupnost sprejme program in načrte varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju 
z nacionalnim programom. Program in načrte izdela pristojni 
občinski organ oziroma druga oseba po pooblastilu pristojnega 
občinskega organa, pri delu upošteva aktualno oceno ogrože-
nosti občine, ki jo po potrebi tudi dopolnjuje.

9. člen
Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in 

drugih nesrečah ter v vojnem stanju mora temeljiti na ocenah 
ogroženosti in drugih strokovnih podlagah. Oceno ogroženosti 
za območje občine izdela pristojni občinski organ oziroma 
druga oseba po pooblastilu pristojnega občinskega organa. 
Na podlagi Ocene ogroženosti izdela isti organ načrte zaščite, 
reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti.

10. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesre-

čah ter v vojnem stanju se načrtuje z načrti zaščite in reševanja.
Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano 

in usklajeno delovanje za preprečitev nesreč ali zmanjšanje 
njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih pogojev 
za življenje ob nesreči.

11. člen
Župan lahko določi gospodarske družbe, zavode in druge 

organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja. 
Nosilci načrtovanja morajo sprejete načrte zaščite in reševanja 
predstaviti javnosti z objavo na krajevno običajen način. Načrte 
zaščite in reševanja sprejme župan.

12. člen
Načrte zaščite in reševanja je treba izpopolniti ob spre-

membi nevarnosti ali spremembi razpoložljivih sil in sredstev 
za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem se morajo upoštevati 
nova spoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri ravnanju ob 
nesrečah.

V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

13. člen
Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu centru za 
obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, društva, 
klubi, gospodarske družbe in zavodi.

14. člen
Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje 

(tel. št. 112) policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o 
nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno 
izve zanjo.

VI. ZAŠČITNI UKREPI

15. člen
Na podlagi ocene ogroženosti se v občini načrtujejo in 

izvajajo ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požaru,
– zaščita in reševanje ob poplavah in drugih vremenskih 

ujmah,
– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– evakuacija,
– sprejem in oskrbe ogroženega in prizadetega prebi-

valstva,

– prva medicinska pomoč,
– zaklanjanje,
– zaščita kulturne dediščine,
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi,
– asanacija.

16. člen
Ukrepi našteti v 15. členu obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogro-

ženosti,
– organizacijske, materialne, in kadrovske priprave za 

izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– aktivnosti za odpravo posledic.

17. člen
Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja, 

če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti. V 
primeru naravne ali druge nesreče župan odredi evakuacijo, 
v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite občine ali 
vodja intervencije. Način in postopek evakuacije se določi v 
odgovarjajočih načrtih.

18. člen
Občina zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so 

zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma in sredstev 
za preživetje ali se zaradi ogroženosti zadržujejo izven svojega 
prebivališča.

Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in upo-
rabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje eva-
kuirane in ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče 
zagotoviti na drug način.

19. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na 

območju občine, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizva-
jajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo 
načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za prepreče-
vanje nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic ne-
sreč za ljudi in okolje ter izdelati oceno ogroženosti z načrti 
za zaščito in reševanje. Organi upravljanja organizacije, ki 
morajo izdelati načrte v skladu z uredbo o vsebini in izdelavi 
načrtov zaščite in reševanja, morajo pristojnim občinskim 
organom dati podatke za izdelavo občinskih načrtov zaščite 
in reševanja pred začetkom obratovanja organizacije oziro-
ma obrata.

20. člen
Zaščita kulturne dediščine je organizirana po določilih 

veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov občine in 
ustreznega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. 
Pod kulturno dediščino spadajo stavbe in njihovi deli, napra-
ve, zemljišča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovne in 
vegetacijske oblike narave, ki jih je ustvaril človek, kulturna in 
zgodovinska krajina, premični predmeti in njihove zbirke, ki 
imajo za državo kulturno vrednost.

21. člen
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v so-

delovanju z Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije 
samostojno ali na predlog občine (glede na geografske, vre-
menske in druge razmere) ugotavlja in razglaša veliko oziroma 
zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

V obdobju razglasitve velike in zelo velike požarne ogro-
ženosti je kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja v 
naravnem okolju prepovedana. V času razglasitve velike in 
zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora občina 
organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o 
nevarnosti požarov.
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VII. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

22. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebival-

cev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih 
nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega 
premoženja.

Sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob 
naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebivalci, 
lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe in druge orga-
nizacije in državni organi, ureja predpis Ministrstva za obrambo 
Republike Slovenije.

23. člen
V stanovanjskih hišah in v stanovanjskem okolju izvajajo 

ukrepe za zaščito in reševanje po načelu osebne in vzajemne 
zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab za Civil-
no zaščito ali vodja intervencije gasilske enote.

V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah 
izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne in vza-
jemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja njihovo 
vodstvo in štab za Civilno zaščito.

Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite 
naslednje aktivnosti:

– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno 
zaščito,

– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, 
zaklonilnike in druge prostore),

– se opremljajo z opremo za osebno zaščito.

VIII. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO,  
REŠEVANJE IN POMOČ

1. Naloge in organizacija

24. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesre-

čah v občini obsega:
– prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč,
– pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu,
– prvo veterinarsko pomoč,
– gašenje in reševanje ob požarih,
– reševanje iz ruševin,
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter 

ekoloških in drugih nesrečah na rekah,
– reševanje ob velikih nesrečah v prometu,
– reševanje na vodi in iz vode,
– iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesre-

čah,
– reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih ali drugih 

oblikah množičnega nasilja,
– reševanje v jamah,
– reševanje v gorah,
– varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
– varstvo pred snežnimi plazovi,
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

25. člen
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
– enote, službe in drugi operativni sestavi društev in dru-

gih nevladnih organizacij,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
– službe Civilne zaščite,
– policija,
– Slovenska vojska v skladu z zakonom.

26. člen
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih 

operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči po-
veljniku civilne zaščite občine se organizira štab civilne zaščite 
občine.

V štabu CZ Občine Bovec je sedem članov.
Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite občine, v njegovi 

odsotnosti pa njegov namestnik.
Štab civilne zaščite občine ima poleg poveljnika in name-

stnika še pet članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter 
predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo 
pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in re-
ševanja ter predstavniki policije.

Poveljnika, namestnika in člane štaba civilne zaščite v 
občini imenuje župan.

Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoč se v 
občini organizira enota za prvo pomoč in službe za podporo.

27. člen
Javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih nesrečah 

na ogroženih in prizadetih območjih zagotavlja policija.

2. Aktiviranje

28. člen
O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, re-

ševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči odloča poveljnik 
Civilne zaščite občine.

3. Vodenje sil

29. člen
Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih 

sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot 
enoten sistem.

Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljnik Civilne 
zaščite občine in štab civilne zaščite občine oziroma vodje 
enot.

Vodenje temelji na obveznem izvrševanju odločitev orga-
nov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč.

Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti odločitve, če je očitno, 
da bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno huma-
nitarno pravo.

30. člen
Enote, službe in druge operativne sestave društev ter 

drugih nevladnih organizacij oziroma gospodarskih družb, za-
vodov in drugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju 
in pomoči, vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili 
stroke ter predpisi.

Če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb 
ali druge operativne sestave, oziroma če je aktivirana Civilna 
zaščita, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami 
poveljnika Civilne zaščite občine oziroma vodje intervencije.

31. člen
Naloge poveljnika Civilne zaščite občine so, da:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za 

zaščito, reševanje in pomoč,
– vodi in usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in 

drugih nesrečah,
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za 

zaščito, reševanje in pomoč,
– daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delova-

njem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge 
za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,

– predlaga imenovanje članov štaba civilne zaščite,
– pripravlja oziroma sodeluje pri pripravi načrtov zaščite 

in reševanja,
– izdela oziroma sodeluje pri pripravi predloga občin-

skega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim 
programom,

– spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter spre-
jema ali predlaga ukrepe za zaščito,
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– vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukre-
pov, reševanju in pomoči,

– javno predstavi načrte zaščite in reševanja.

4. Prostovoljna gasilska društva oziroma Gasilske enote 
in Gasilska zveza

32. člen
Javna služba za zaščito, reševanje in pomoč v občini je 

gasilska javna služba.

33. člen
Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje ljudi 

izvajajo Gasilske enote (v nadaljnjem besedilu: GE) Prostovolj-
nih gasilskih društev (v nadaljnjem besedilu: PGD) in Gasilska 
zveza Bovec (v nadaljevanju: gasilska zveza).

Gasilska zveza opravlja naloge na področju požarnega 
varstva, ki zajema vodenje in koordinacijo gasilske organi-
zacije, opravlja strokovne naloge na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.

Občina jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom 
varstva pred požarom in Uredbo o organiziranju, opremljanju 
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Medse-
bojne obveznosti so podrobno navedene v tripartitni pogodbi, 
ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih 
obveznosti.

34. člen
Prostovoljna gasilska društva in gasilska zveza pripravlja-

jo predloge letnega programa varstva pred požarom, ki zajema:
– letni načrt dela,
– finančni načrt,
– nabava opreme in investicijska nabava gasilsko tehnič-

ne opreme ter druga vlaganja,
– investicijsko vzdrževanje gasilskih orodišč in gasilskih 

domov,
– izobraževanje in usposabljanje prostovoljnih operativnih 

gasilcev
– in zavarovanje prostovoljnih gasilcev.

35. člen
GE PGD in Gasilska zveza lahko opravljajo svojo de-

javnost tudi izven območja občine (v sosednjih občinah) pod 
pogojem, da se občina, v kateri bodo GE PGD in Gasilska 
zveza opravljali svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij 
po vnaprej sprejetem ceniku, katerega potrdi župan občine 
oziroma v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju.

36. člen
Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo z Gasilsko zve-

zo vsa Prostovoljna gasilska društva (članice zveze). GE PGD 
so na podlagi veljavnih Meril za organiziranje in opremljanje 
gasilskih enot, razvrščena po kategorijah in skladno s tem, pri-
lagojena kadrovska sestava in njihova tehnična opremljenost.

Minimalno zagotavljanje kadrovske usposobljenosti se 
zagotavlja na podlagi sprejetih navodil Upravnega odbora Ga-
silske zveze Slovenije.

Teritorialne GE PGD posameznih kategorij morajo glede 
na število gasilcev, gasilskih vozil in opreme izpolnjevati mini-
malne pogoje.

Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo 
po sprejetem Načrtu alarmiranja GE PGD v občini: Regijski 
center za obveščaje (ReCO), gasilske organizacije in pristojne 
službe.

O medsebojnem sodelovanju vseh PGD z Gasilsko zvezo 
je sklenjena tripartitna pogodba kot zapisano v 33. členu tega 
odloka.

37. člen
GE PGD, ki opravljajo gasilsko službo na območju občine, 

morajo zagotoviti izvoz (odhod) enote v času:

– osrednja gasilska enota IV. kategorije 5 minut,
– gasilske enote II. kategorije 10 minut,
– gasilske enote I. kategorije 15 minut.

38. člen
Dejavnost PGD in gasilske zveze se financira iz občin-

skega proračuna občine, kar se opredeli s tripartitno pogodbo, 
v kateri se opredelijo pravice in dolžnosti podpisnikov pogodb, 
kot tudi odgovornost na nespoštovanje določil te pogodbe in 
aneksom k pogodbi za tekoče leto.

39. člen
Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja 

župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo 
pomanjkljivosti, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega 
društva ustrezno omeji ali odvzame.

5. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije

40. člen
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, re-

ševanja in pomoči župan določi gospodarske družbe, zavode 
in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in 
sredstva.

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije do-
ločijo svojo organiziranost za opravljanje nalog iz prejšnjega 
odstavka, skrbijo za strokovno usposabljanje svojih delavcev 
ter izvajajo druge priprave za delovanje ob naravnih in drugih 
nesrečah.

Z njimi mora skleniti občina pogodbe, v katerih se uredi 
vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju občine 
ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, ki 
presega njihovo redno dejavnost v skladu s 73. in 75. členom 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te 
naloge spadajo:

– gradbeno-tehnično reševanje,
– reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z 

nevarnimi snovmi,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri zača-

snem bivanju, prehrani, nujni oskrbi,
– pomoč pri iskanju pogrešanih oseb,
– prva veterinarska pomoč,
– za logistično podporo,
– druge naloge po potrebi.

6. Društva in druge nevladne organizacije

41. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini 

se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij po potrebi 
organizirajo naslednje enote:

– enota za vzpostavljanje zvez (radioamaterji),
– enota za iskanje pogrešanih oseb (klub vodnikov reše-

valnih psov),
– enota za reševanje v gorah (gorska reševalna služba),
– enota za reševanje v jamah (jamarsko društvo),
– enota za reševanje iz vode (potapljači),
– krajevne organizacije Rdečega križa Slovenije in Ka-

ritas.
V posebnih primerih se za opravljanje nalog zaščite, 

reševanja in pomoči v občini vključujejo tudi lovske družine, ki 
imajo lovišča (lovske revirje) na območju občine.

Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to 
določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno 
z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih 
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.

42. člen
Podrobnosti o opravljanju nalog, financiranju, zavarovanju 

operativnih članov, sankcijah in drugih obojestranskih obvezno-
sti se določi z ustreznimi pogodbami.
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Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči 
opravlja župan.

IX. UPRAVLJANJE IN VODENJE

43. člen
Občinski svet občine v sistemu varstva zlasti:
– določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme občinski program in letne načrte varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami,
– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

44. člen
Župan občine:
– ureja sistem zaščite, reševanja in pomoči v skladu z 

zakonodajo,
– predlaga občinskemu svetu občinski program in letne 

načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami skupaj z 
občinskim proračunom,

– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje 
posledic naravnih in drugih nesreč,

– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posle-
dic naravnih in drugih nesreč,

– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju 
varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,

– skrbi za izdelavo osnutkov programa in letnih načrtov 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti 
in načrtov zaščite in reševanja,

– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in 
obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,

– določa izvajalce javne gasilske službe,
– določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva 

občine upravnim organom in službam,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe vodenja Civilne 

zaščite,
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševa-

nja in pomoči,
– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja 

in pomoči ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v 
skladu z zakonom,

– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega 
sklada,

– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti siste-
ma varstva občine,

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in po-

moči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika 
Civilne zaščite občine in štab Civilne zaščite.

Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovo-
ren županu, regijskemu poveljniku Civilne zaščite pa za ure-
sničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nad-
rejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.

45. člen
Poveljnik civilne zaščite občine ima pravico in dolžnost, 

da med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop 
nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega 
kraja ter odredi:

– umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov 
in območij,

– vstop v stanovanje,
– uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpo-

stavitev,
– odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,
– uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poško-

dovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje 
in pomoč,

– obvezno sodelovanje občanov občine in drugih pri re-
ševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so 
primerna za reševanje,

– uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja 
in pomoči,

– uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin, 
zemljin ali drugega materiala, ki nastaja pri izvajanju nalog 
zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev 
za življenje,

– porušitev objekta oziroma posek drevja.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne 

zaščite občine odredi le, če ne more drugače zavarovati ljudi in 
premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite, reševanja in pomo-
či, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno.

Umik ljudi iz prvega odstavka tega člena se odredi, če so 
neposredno ogrožena njihova življenja zaradi požara, eksplo-
zije ali druge nevarnosti, in traja toliko časa, dokler nevarnost 
ni odpravljena. Pri izvedbi umika pomaga policija.

Poveljnik Civilne zaščite občine lahko med vodenjem 
zaščite, reševanja in pomoči, pod pogoji iz prejšnjega odstav-
ka, odredi izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del 
gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, s katero ima 
občina sklenjeno pogodbo za opravljanje določenih operativnih 
nalog zaščite in reševanja v skladu s tem odlokom. Če take 
gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije ni, je pa 
izvedba del nujna za zaščito in reševanje ljudi, premoženja, ži-
vali ali okolja oziroma zaradi odvrnitve neposredne ogroženosti, 
poveljnik Civilne zaščite občine lahko izvedbo takih del odredi 
tisti fizični ali pravni osebi, ki ima ustrezno opremo ali zmoglji-
vosti za izvedbo teh del. Odredba se izda pisno, izjemoma, 
če razmere to onemogočajo, se izda ustno in naknadno tudi 
pisno, takoj ko je to mogoče. V odredbi se določita zlasti vrsta 
in obseg del, ki jih je treba opraviti.

O odločitvah poveljnika Civilne zaščite občine po tem 
členu se praviloma vodi delovodnik, pri čemer se za odločitve, 
ki so povezane z večjimi finančnimi posledicami, izdajajo pi-
sne odredbe. Če razmere to onemogočajo, se pisna odredba 
izda takoj, ko je to mogoče. S pisno odredbo poveljnik Civilne 
zaščite občine lahko v nujnih primerih odredi tudi lastnikom ali 
uporabnikom stanovanjskih in drugih nastanitvenih objektov, 
da začasno sprejmejo v oskrbo ogrožene osebe, dokler o tem 
ne odloči župan.

Nujna dela pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči so 
dela, potrebna za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 
ob nesreči ter dela iz četrtega odstavka tega člena. O zagoto-
vitvi sredstev za stroške nujnih del pri izvajanju zaščite, reše-
vanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah odloča župan.

X. NALOGE OBČINSKE UPRAVE

46. člen
Naloge občinske uprave

Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne 
naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

– v sodelovanju s štabom Civilne zaščite občine izdela 
predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z 
nacionalnim programom,

– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage 
za načrtovanje zaščite, reševanje in pomoči ter usmerja in 
usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic 
naravnih in drugih nesreč v sodelovanju s štabom Civilne 
zaščite občine,

– izdeluje občinske načrte zaščite in reševanja v sodelo-
vanju s poveljnikom Civilne zaščite občine,

– skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja,

– zagotavlja pogoje za delo poveljnika Civilne zaščite 
občine, štaba Civilne zaščite občine ter drugih organov, ki so 
namenjeni izvajanju zaščite in reševanja v občini,
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– spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter 
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,

– v sodelovanju s štabom Civilne zaščite občine pripravlja 
programe in organizira ter izvaja izobraževanje in usposablja-
nje za zaščito, reševanje in pomoč,

– v primeru večjih nesreč nudi logistično podporo štabu 
Civilne zaščite in vpoklicanim enotam.

Občinska uprava skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito, 
reševanje in pomoč v občini v skladu z oceno ogroženosti, 
načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje in opre-
mljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.

47. člen
Komisije za ocenjevanje škode

Za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah 
ter za pripravo predlogov za odpravo posledic nesreč župan 
imenuje komisijo za ocenjevanje škode.

Oškodovanci na svoje stroške zberejo dokazila o škodi, 
ki so jo utrpeli zaradi naravne ali druge nesreče in jo predložijo 
občinski komisiji v oceno in potrditev. Materialno škodo in druge 
posledice naravnih in drugih nesreč komisija ocenjuje na pod-
lagi metodologije za ocenjevanje škode.

XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA

48. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na podro-

čju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov 
in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja 
občinska inšpekcija oziroma redarstvo nadzor nad izvajanjem 
tega odloka, predvsem v določilih, ki se nanašajo na prepreče-
vanje naravnih in drugih nesreč v povezavi z veljavnimi odloki 
v občini.

XII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

49. člen
Občina lahko na predlog Civilne zaščite organizira izo-

braževanja kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za 
osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.

50. člen
Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje 

in pomoč ter Civilne zaščite, Občina slednje na predlog Civilne 
zaščite napoti na izobraževanja in usposabljanja skladno s 
predpisanimi programi usposabljanja.

51. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi 

upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in po-
moči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter 
druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini.

XIII. FINANCIRANJE

52. člen
Financiranje zaščite, reševanja in pomoči se zagotavlja:
– iz proračuna občine,
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz zavarovalnin,
– iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih or-

ganizacij,
– iz prostovoljnih prispevkov,
– iz drugih virov.
Občina zagotavlja sredstva za financiranje nalog zaščite, 

reševanja in pomoči v občinskem proračunu.

53. člen
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov var-

stva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi štab civilne 
zaščite občine. Izvajalci programov in projektov s tega podro-
čja, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski 
upravi pošiljati letna poročila o porabi teh sredstev. Gospodar-
ske družbe, zavodi in ustanove morajo zagotoviti sredstva za 
nadomestilo plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja, 
sredstva za priprave in druge stroške.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

54. člen
Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za 

katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz 
velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je 
ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:

– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti 

oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega 
povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.

55. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične ose-

be v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih 
predpisih.

56. člen
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukre-

panja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevek za 
plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov 
vseh sodelujočih sil, posreduje župan občine. Če povzro-
čitelj ni znan, krije stroške občina iz občinskega proračuna 
(rezerve).

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi 
tega odloka.

58. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-01/2021
Bovec, dne 1. aprila 2021

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

ZAGORJE OB SAVI

1229. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje 
ob Savi za leto 2020

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 – ZJF-G, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 – ZJF-H in 195/20 – odl. US) 
in 104. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 15. redni 
seji dne 8. 4. 2021 sprejel



Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / 15. 4. 2021 / Stran 3575 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob 

Savi za leto 2020.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 

2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je po-
dan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi-
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zagorje 
ob Savi za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi 
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podat-
kov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 
2020 obsega v evrih:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR
I SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74+78 15.493.450

TEKOČI PRIHODKI 70+71 13.820.210
70 DAVČNI PRIHODKI 12.090.070
700 Davki na dohodek in dobiček 10.870.028
703 Davki na premoženje 953.775
704 Domači davki na blago in storitve  266.266
706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.730.141
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 1.454.798
711 Takse in pristojbine 6.852
712 Denarne kazni 10.180
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.084
714 Drugi nedavčni prihodki 217.227
72 KAPITALSKI PRIHODKI 294.349
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 20.939
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolg. sredstev 273.411
73 PREJETE DONACIJE 1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.500
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.377.390
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 1.271.320
741 Prejeta sredstva državnega proračuna  

iz sredstev proračuna EU 106.071
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 

institucij 0
II SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43 14.678.586
40 TEKOČI ODHODKI 3.430.071
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 836.684
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 146.695
402 Izdatki za blago in storitve 1.511.772
403 Plačila domačih obresti 21.910
409 Sredstva, izločena v rezerve 913.009

41 TEKOČI TRANSFERI 7.826.492

410 Subvencije 74.500

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.845.261

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 691.238

413 Drugi tekoči domači transferi 3.215.494

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.788.752

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.788.752

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 633.271

431 Investicijski trans. pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pro. uporabniki 346.506

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 286.765

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I–II  +814.864

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
750+751 8.974

750 Prejeta vračila danih posojil 8.974

751 Prodaja kapitalskih deležev  0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 0

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IV–V  +8.974

C RAČUN FINANCIRANJA

VII ZADOLŽEVANJE

50 ZADOLŽEVANJE 603.360

500 Domače zadolževanje 603.360

VIII ODPLAČILA DOLGA

55 ODPLAČILA DOLGA 267.146

550 Odplačila domačega dolga 267.146

IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
I+IV+VII-II-V-VIII

 
+1.160.050

X NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII  +336.213

XI NETO FINANCIRANJE VI+X-IX  –814.864

XII Stanje sredstev na računih konec 
preteklega leta 764.096

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni, posebni 
del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna 
z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Zagorje 
ob Savi.

Št. 410-17/2020
Zagorje ob Savi, dne 8. aprila 2021

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan
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1230. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve »pomoč družini na domu«

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 
– ZOA-A in 28/19 in 189/20 – ZFRO), 38. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) 
ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 15. redni 
seji dne 8. 4. 2021 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

»pomoč družini na domu«

1.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k 

ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki 
jo je predlagal izvajalec storitve Dom starejših občanov Polde 
Eberl Jamski, v naslednji višini:

– ob delavnikih: 18,79 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah: 25,89 EUR na efektivno uro,
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 28,05 EUR 

na efektivno uro.

2.
Občina Zagorje ob Savi bo ceno socialno varstvene stori-

tve »pomoč družini na domu«, iz sredstev proračuna, subven-
cionirala v naslednji višini:

– ob delavnikih: 13,49 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah: 18,46 EUR na efektivno uro,
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 19,97 EUR 

na efektivno uro.

3.
Cena za uporabnika storitve bo znašala:
– ob delavnikih: 5,30 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah: 7,43 EUR na efektivno uro,
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih 8,08 EUR 

na efektivno uro.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2021 dalje.

5.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati 

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč na 

domu«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/20, z dne 20. 3. 
2020.

Št. 122-2/2021
Zagorje ob Savi, dne 8. aprila 2021

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan

1231. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
in družbene lastnine v splošni rabi

Na podlagi 245. ter 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Za-
gorje ob Savi na 15. redni seji dne 8. 4. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene 

lastnine v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »javno dobro« 

na nepremičnini parc. št. 739 in nepremičnini parc. št. 740, obe 
katastrska občina 1884 Loke pri Zagorju ter na nepremičnini 
parc. št. 1499/2 katastrska občina 2641 Zagorje.

2. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena la-

stnina v splošni rabi« na nepremičnini parc. št. 365 katastrska 
občina 2649 Izlake.

3. člen
Na nepremičninah iz 1. in 2. člena tega sklepa se vknjiži 

lastninska pravica v korist Občine Zagorje ob Savi, Cesta 
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, matična št. 5883890000, 
do celote (1/1).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-71/2021/1
Zagorje ob Savi, dne 8. aprila 2021

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan
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POPRAVKI

1232. Popravek Meril za izbor in vrednotenje 
programov/področij športa v okviru Letnega 
programa športa, ki so priloga Odloka 
o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Sežana

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list 
RS, št. 88/15) daje župan Občine Sežana

P O P R A V E K
Meril za izbor in vrednotenje programov/področij 

športa v okviru Letnega programa športa,  
ki so priloga Odloka o spremembi Odloka  
o sofinanciranju letnega programa športa  

v Občini Sežana 
(Uradni list RS, št. 31/21 in 51/21 – popr.)

V Merilih za izbor in vrednotenje programov/področij špor-
ta v okviru Letnega programa športa, ki so priloga Odloka o 
spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 31/21 in 51/21 – popr.) se v 
5. poglavju drugi odstavek pravilno glasi: »Objekt se v obsegu 
priznanih ur dodeli za izvajanje športne vadbe oziroma trenin-
gov in za izvedbo pokalnih in prvenstvenih tekem. Objekt se v 
obsegu priznanih ur dodeli za vsako vadbeno skupino znotraj 
posamezne starostne skupine.«

Št. 671-24/2017-9
Sežana, dne 7. aprila 2021

Župan
Občine Sežana
David Škabar
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VSEBINA

VLADA
1217. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 3549
1218. Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj 

in teoretičnega dela vozniškega izpita 3555
1219. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi 

etanola v dezinfekcijskih sredstvih 3555
1220. Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi 

gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi pre-
prečevanja okužb s SARS-CoV-2 3555

1221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o do-
ločitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo za-
radi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 3556

1222. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih 
pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarova-
nja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 3561

1223. Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 3561

1224. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah 
Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo 3561

MINISTRSTVA
1225. Odredba o spremembi Odredbe o začasni vključitvi 

izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja 
nujne medicinske pomoči 3563

1226. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukre-
pih na področju izvajanja pripravništva, sekundari-
ata in specializacije v času obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19 3563

USTAVNO SODIŠČE
1227. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretjega 

odstavka 4. člena Odloka o začasni omejitvi giba-
nja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi prepre-
čevanja okužb s SARS-CoV-2 3564

OBČINE
BOVEC

1228. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre-
čami v Občini Bovec 3569

ZAGORJE OB SAVI
1229. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi 

za leto 2020 3574
1230. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

»pomoč družini na domu« 3576
1231. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene 

lastnine v splošni rabi 3576

POPRAVKI
1232. Popravek Meril za izbor in vrednotenje progra-

mov/področij športa v okviru Letnega programa 
športa, ki so priloga Odloka o spremembi Odloka 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Sežana 3577
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