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1769. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 
1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih bole-
znih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – 
ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja na-

lezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) 
določijo pogoji vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji in 
na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

(2) Na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet 
in na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet 
je prestop državne meje Republike Slovenije dovoljen samo na 
kontrolnih točkah, določenih v tem odloku.

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

zračni promet so:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Ma-

ribor) in
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni 

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

3. člen
(1) Kontrolni točki na pomorskih povezavah za mednaro-

dni pomorski promet sta:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni po-

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

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

morski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne toč-

ke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja 
bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na 
spletni strani NIJZ.

4. člen
Mednarodni potniški železniški promet z Italijansko repu-

bliko, Republiko Avstrijo in Madžarsko se kontrolira na vstopnih 
in izstopnih železniških postajah ob prihodu oziroma odhodu 
vlaka.

5. člen
Policija za kontrolne točke in železniške postaje iz 2., 3. in 

4. člena tega odloka vzpostavi nadzor prehajanja v dogovoru 
z obratovalcem letališča, železniških postaj oziroma upravljav-
cem pristanišča.

6. člen
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epide-

miološki situaciji določi območja, za katera obstaja:
– visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2, kjer 

je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 
v 14-dnevnem obdobju 500 ali več na 100.000 prebivalcev 
ali obstaja povečana pojavnost bolj nevarnih različic viru-
sa SARS-CoV-2 ali za območja ni na voljo dovolj informacij 
za oceno zgornjih meril ali je število opravljenih testov na 
prisotnost SARS-CoV-2 v zadnjem tednu enako ali nižje od 
300 na 100.000 prebivalcev (v nadaljnjem besedilu: temno 
rdeči seznam). Temno rdeči seznam je določen v Prilogi 1, ki 
je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih straneh NIJZ, 
Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve;

– visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2, kjer 
je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 
14-dnevnem obdobju med 50 in 150 in stopnja pozitivnih testov 
na prisotnost SARS-CoV-2 4 % ali višja, oziroma stopnja sku-
pno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem 
obdobju višja od 150 in nižja od 500 na 100.000 prebivalcev (v 
nadaljnjem besedilu: rdeči seznam). Rdeči seznam je določen 
v Prilogi 2, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih 
straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje 
zadeve.

(2) Območje je država ali administrativna enota države. 
Kadar med administrativnimi enotami posamezne države ob-
stajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Republike 
Slovenije določi, da so na temno rdečem ali rdečem seznamu 
le posamezne administrativne enote te države.

(3) Enako kot države članice schengenskega območja se 
po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina 
Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska 
mestna država).
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(4) Na območjih, ki niso uvrščena na temno rdeči ali 
rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z virusom 
SARS-CoV-2.

(5) Oseba, ki prihaja z območja, ki ni na rdečem ali temno 
rdečem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez 
napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, 
da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na 
območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Če tega 
ne more dokazati, se šteje, da prihaja z območja na rdečem 
seznamu.

7. člen
(1) Osebo, ki prihaja z območja na temno rdečem ali 

rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu za deset 
dni. Če se oseba v času trajanja karantene testira s testom na 
virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v 
nadaljnjem besedilu: test PCR) in je izvid testa negativen, se 
šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti 
najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

(2) Če je v karanteno na domu napotena oseba, ki v 
Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu 
napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške, ki na-
stanejo v zvezi s prestajanjem karantene, oseba krije sama. 
Če tuj državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne 
more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se 
mu vstop v Republiko Slovenijo dovoli le, če so zagotovljene 
ustrezne nastanitvene kapacitete za izvajanje karantene.

(3) Brez napotitve v karanteno na domu lahko v Republiko 
Slovenijo vstopi tudi oseba, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo 
predloži:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši 
od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državah članicah 
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, 
Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Re-
publiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 
Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na 
letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če 
je izdano v Turčiji;

2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od deset dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni 
starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba 
prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 
šest mesecev;

3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zuje, da je preteklo od prejema:

– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bion-
tech/Pfizer najmanj sedem dni,

– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajal-
ca Moderna najmanj 14 dni,

– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajal-
ca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum 
Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,

– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca 
Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and 
Microbiology preteklo najmanj 14 dni,

– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sino-
vac Biotech najmanj 14 dni ali

– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajal-
ca Sinopharm najmanj 14 dni ali

4. dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (dokazilo 
oziroma potrdilo iz 2. točke tega odstavka), in dokazilo, da 
je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega 
rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z 
enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita 
vzpostavi z dnem cepljenja.

(4) Dokazilo oziroma potrdilo iz 2. točke prejšnjega 
odstavka se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah 
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, 

Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Re-
publiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 
Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na 
letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če 
je izdano v Turčiji.

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

(6) Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in ki 
prihaja z območja na temno rdečem ali rdečem seznamu, se 
vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da 
zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogel zapustiti ozemlja 
Republike Slovenije.

(7) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki 
nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje 
pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 ali izkazuje očitne bo-
lezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, 
dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo ob upoštevanju 
priporočil NIJZ.

(8) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi sti-
ka z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno 
v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na 
podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli 
vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po 
najkrajši poti v šestih urah po vstopu.

(9) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebiva-
liščem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena 
karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ali 
kažeta očitne znake okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar 
ne potrebujeta sanitetnega prevoza, ter želita prestajati karan-
teno oziroma izolacijo v Republiki Sloveniji, policija na podlagi 
najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in 
potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer 
bosta prestajala karanteno oziroma izolacijo.

8. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v ka-

ranteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki 
prihajajo z območja na temno rdečem ali rdečem seznamu:

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

2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko 
Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški 
promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah 
po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz 
blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu 
in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz 
Republike Slovenije;

3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in 
zapusti Republiko Slovenijo v najkrajšem času oziroma najpo-
zneje v 12 urah po vstopu;

4. osebi z diplomatskim potnim listom;
5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali 

pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko 
Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstav-
niku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), 
ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko 
je po izvršitvi naloge to mogoče;

6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z 
reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdra-
vstvenemu osebju v tem vozilu;

7. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z 
ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu 
oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v orga-
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nizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki 
ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop 
v Republiko Slovenijo;

8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, po-
licije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze 
ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih 
nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;

9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z mednarodne 
operacije ali misije;

10. pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, 
ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem držav-
nih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini;

11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi 
vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno razisko-
vanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali 
schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

12. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem ob-
močju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno 
mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedel-
sko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih 
urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane 
posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na 
istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj;

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;

14. osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke tega odstavka in 
se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu.

(2) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz tega člena, mora policiji 
predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karan-
teno na domu.

9. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v ka-

ranteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki 
prihajajo z območja na temno rdečem ali rdečem seznamu, če 
predložijo negativni rezultat PCR ali hitrega antigenskega testa 
(v nadaljnjem besedilu: HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni 
starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno raz-
merje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi 
schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s pod-
pisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni 
migrant, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;

2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja 
storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi 
schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s pod-
pisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača 
najkasneje v petih dneh po prehodu meje;

3. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republi-
ki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je 
na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod 
enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

4. osebi, ki mejo prehaja iz družinskih razlogov zaradi iz-
vajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževa-
nja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem 
iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo 
vrača v 72 urah po prehodu meje.

(2) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karan-
teno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske 
unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice 
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 72 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.

(3) Izjeme iz 4. točke prvega odstavka tega člena in iz 
prejšnjega odstavka v delu, ki se nanaša na opravljanje vzdr-
ževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v 
oseba lasti, najemu ali uporabi, veljajo tudi za ožje družinske 
člane posameznika in ostale osebe, ki imajo s posameznikom 
na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

(4) PCR ali HAG test iz tega člena je ustrezen, če je 
opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah 
schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Ze-
landiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu 
Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, 
na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni 
zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

(5) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz tega člena, mora policiji 
predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karan-
teno na domu.

10. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati 

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 79/21 in 82/21 – ZNB).

12. člen
Ta odlok začne veljati 30. maja 2021 in velja do vključno 

6. junija 2021.

Št. 00717-46/2021
Ljubljana, dne 26. maja 2021
EVA 2021-2711-0049

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1: Temno rdeči seznam

PRILOGA 1: Temno rdeči seznam  
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
 
1. Francoska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Ile-de-France 
2. Republika Hrvaška (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Sjeverna Hrvatska 
3. Republika Litva (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Sostinės regionas 
4. Kraljevina Nizozemska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Zuid-Holland 
– administrativna enota Zeeland 
– administrativna enota Noord-Brabant 
– administrativna enota Limburg (NL) 

5. Kraljevina Švedska (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Stockholm 
– administrativna enota Östra Mellansverige 
– administrativna enota Småland med öarna 
– administrativna enota Sydsverige 
– administrativna enota Västsverige 
– administrativna enota Mellersta Norrland 
– administrativna enota Övre Norrland  

 
Tretje države: 
 
6. Argentinska republika 
7. Država Bahrajn 
8. Republika Bocvana 
9. Večnacionalna država Bolivija 
10. Federativna republika Brazilija 
11. Republika Čile 
12. Arabska republika Egipt 
13. Republika Ekvador 
14. Kraljevina Esvatini 
15. Gruzija 
16. Republika Indija 
17. Islamska republika Iran 
18. Republika Južna Afrika 
19. Država Katar 
20. Republika Kolumbija 
21. Republika Kostarika 
22. Država Kuvajt 
23. Kraljevina Lesoto 
24. Republika Malavi 
25. Republika Maldivi 
26. Republika Mozambik 
27. Zvezna demokratična republika Nepal 
28. Republika Paragvaj 
29. Republika Peru 
30. Republika Sejšeli 
31. Sirska arabska republika 
32. Republika Sudan 
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33. Republika Surinam 
34. Združena republika Tanzanija 
35. Republika Trinidad in Tobago 
36. Republika Tunizija 
37. Republika Turčija 
38. Vzhodna republika Urugvaj 
39. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
40. Republika Zambija 
41. Združene mehiške države 
42. Republika Zelenortski otoki 
43. Republika Zimbabve 
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PRILOGA 2: Rdeči seznam  
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
 
1. Kneževina Andora 
2. Republika Avstrija (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Kärnten  
– administrativna enota Steiermark  
– administrativna enota Oberösterreich  
– administrativna enota Tirol  
– administrativna enota Vorarlberg  

3. Kraljevina Belgija 
4. Republika Bolgarija 
5. Republika Ciper 
6. Češka republika (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Jihozápad 
– administrativna enota Severozápad 
– administrativna enota Jihovýchod 
– administrativna enota Střední Morava 
– administrativna enota Moravskoslezsko 

7. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Hovedstaden 
– administrativna enota Sjælland 
– administrativna enota Midtjylland 
– administrativna enota Nordjylland 

8. Republika Estonija 
9. Francoska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Centre — Val de Loire 
– administrativna enota Bourgogne-Franche-Comté 
– administrativna enota Normandie 
– administrativna enota Hauts-de-France 
– administrativna enota Grand Est 
– administrativna enota Pays de la Loire 
– administrativna enota Bretagne 
– administrativna enota Nouvelle-Aquitaine 
– administrativna enota Occitanie 
– administrativna enota Auvergne-Rhône-Alpes 
– administrativna enota Provence-Alpes-Côte d’Azur 
– čezmorsko ozemlje Guadeloupe 
– čezmorsko ozemlje La Réunion 

10. Helenska republika (samo posamezne administrativne enote): 
– vse administrativne enote, razen administrativnih enot Voríou Eyéou (Severnoegejski otoki) 

in Peloponnísou (Peloponez) 
11. Republika Hrvaška (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Panonska Hrvatska 
– administrativna enota Jadranska Hrvatska 
– administrativna enota Grad Zagreb 

12. Italijanska republika (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Piemonte  
– administrativna enota Valle d’Aosta  
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– administrativna enota Lombardia  
– administrativna enota Campania  
– administrativna enota Puglia 
– administrativna enota Basilicata  
– administrativna enota Calabria 
– administrativna enota Sicilia  
– administrativna enota Bolzano/Bozen 
– administrativna enota Emilia-Romagna  
– administrativna enota Toscana  
– administrativna enota Marche  
– administrativna enota Lazio  

13. Republika Latvija 
14. Republika Litva (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 
15. Kneževina Lihtenštajn 
16. Veliko vojvodstvo Luksemburg 
17. Madžarska 
18. Kneževina Monako 
19. Zvezna republika Nemčija 
20. Kraljevina Nizozemska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Groningen 
– administrativna enota Friesland (NL) 
– administrativna enota Drenthe 
– administrativna enota Overijssel 
– administrativna enota Gelderland 
– administrativna enota Flevoland 
– administrativna enota Utrecht 
– administrativna enota Noord-Holland 

21. Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Oslo 
– administrativna enota Vestfold og Telemark 

22. Republika Poljska (samo posamezne administrativne enote): 
– vse administrativne enote, razen administrativne enote Podkarpackie 

23. Republika San Marino 
24. Slovaška republika 
25. Sveti sedež (Vatikanska mestna država) 
26. Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Andalucía  
– administrativna enota Aragón  
– administrativna enota Castilla y León  
– administrativna enota Castilla-La Mancha 
– administrativna enota Cataluña  
– administrativna enota La Rioja 
– administrativna enota Madrid 
– administrativna enota Melilla 
– administrativna enota Navarra 
– administrativna enota País Vasco  

27. Kraljevina Švedska (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Norra Mellansverige 

28. Švicarska konfederacija 
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Tretje države: 
 
29. Islamska republika Afganistan 
30. Ljudska demokratična republika Alžirija 
31. Republika Angola 
32. Republika Armenija 
33. Azerbajdžanska republika 
34. Zveza Bahami 
35. Ljudska republika Bangladeš 
36. Republika Belorusija 
37. Belize 
38. Republika Benin 
39. Bosna in Hercegovina 
40. Kraljevina Butan 
41. Burkina Faso 
42. Republika Burundi 
43. Republika Čad 
44. Republika Črna gora 
45. Republika Džibuti 
46. Republika Ekvatorialna Gvineja 
47. Država Eritreja 
48. Etiopija 
49. Republika Filipini 
50. Gabonska republika 
51. Republika Gambija 
52. Republika Gana 
53. Republika Gvatemala 
54. Republika Gvineja 
55. Republika Gvineja Bissau 
56. Kooperativna republika Gvajana 
57. Republika Haiti 
58. Republika Honduras 
59. Republika Indonezija 
60. Republika Irak 
61. Republika Jemen 
62. Hašemitska kraljevina Jordanija 
63. Kanada 
64. Republika Kazahstan 
65. Republika Kamerun 
66. Republika Kenija 
67. Kirgiška republika 
68. Zveza Komori 
69. Demokratična republika Kongo 
70. Republika Kongo 
71. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja) 
72. Republika Kosovo 
73. Republika Kuba 
74. Libanonska republika 
75. Republika Liberija 
76. Libija 
77. Republika Madagaskar 
78. Republika Severna Makedonija 
79. Malezija 
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80. Republika Mali 
81. Islamska republika Mavretanija 
82. Kraljevina Maroko 
83. Moldavija, Republika 
84. Mongolija 
85. Republika Namibija 
86. Republika Nikaragva 
87. Republika Niger 
88. Zvezna republika Nigerija 
89. Sultanat Oman 
90. Islamska republika Pakistan 
91. Republika Panama 
92. Neodvisna država Papua Nova Gvineja 
93. Ruska federacija 
94. Republika Salvador 
95. Demokratična republika Sao Tome in Principe 
96. Kraljevina Saudova Arabija 
97. Republika Senegal 
98. Republika Sierra Leone 
99. Republika Slonokoščena obala 
100. Zvezna republika Somalija 
101. Republika Srbija 
102. Srednjeafriška republika 
103. Republika Južni Sudan 
104. Sveta Lucija 
105. Demokratična socialistična republika Šrilanka 
106. Republika Tadžikistan 
107. Demokratična republika Vzhodni Timor 
108. Togoška republika 
109. Turkmenistan 
110. Ukrajina 
111. Republika Uzbekistan 
112. Bolivarska republika Venezuela 
113. Združeni arabski emirati 
114. Združene države Amerike 
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1770. 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 odlo-
kom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in sto-
ritev 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 
zdravja.

(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. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
5. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževa-

nja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, 
strokovne delavnice),

6. storitve turističnih agencij,
7. storitve salonov za nego živali,
8. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje po-

sebnih iger na srečo od 5. do 22. ure, pri čemer je lahko zase-
denost do 50 % razpoložljivih igralnih mest,

9. sejemsko dejavnost, pri čemer se zagotovi enosmerno 
gibanje obiskovalcev,

10. kongresno dejavnost.
(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:
1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-

zujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bi-

ontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik 
V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemi-
ology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac pro-
izvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca 
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajal-
ca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;

2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni sta-
rejši od šest mesecev;

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

4. dokazila iz 2. in prejšnje točke tega odstavka in so se 
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezul-
tata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim 
od cepiv iz 1. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv 
iz prve in druge alineje 1. točke tega odstavka zadostuje en 
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
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(4) V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah 
na srečo iz 8. točke prvega odstavka tega člena, v notranjih 
prostorih, v katerih se izvaja sejemska dejavnost iz 9. točke 
prvega odstavka tega člena, in v notranjih prostorih, v katerih 
se izvaja kongresna dejavnost iz 10. točke tega člena, so lahko 
samo potrošniki, ki imajo:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus 
SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 
48 ur od odvzema brisa;

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema:

− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bi-
ontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik 
V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemi-
ology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac pro-
izvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca 
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajal-
ca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni sta-
rejši od šest mesecev;

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

5. dokazila iz 3. in prejšnje točke tega odstavka in so se 
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezul-
tata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim 
od cepiv iz 2. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv 
iz prve in druge alineje 2. točke tega odstavka zadostuje en 
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

(5) Dokazila o testiranju iz drugega, tretjega in prejšnjega 
odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, 
Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Zdru-
ženem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih 
državah Amerike.

IV. POGOJI ZA GOSTINSKE IN TURISTIČNE STORITVE

4. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka je pod pogoji iz 

5. člena tega odloka dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti 
priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih 
obratov ter v notranjosti gostinskih obratov, pri čemer obratova-
nje nočnih klubov, barov in diskotek ni dovoljeno.

(2) Ne glede na 9. točko prvega odstavka 2. člena tega 
odloka je pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače na pre-
vzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, 
dovoljeno konzumiranje hrane in pijače na prevzemnem mestu 
zgolj za mizami in ob upoštevanju pogojev za gostinske obrate 
iz tega in 5. člena tega odloka, razen pogoja sedeče postrežbe.

(3) V notranjosti gostinskih obratov so lahko samo gostje, 
ki imajo:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus 
SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 
48 ur od odvzema brisa;

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema:

− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bi-
ontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik 
V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemi-
ology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac pro-
izvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca 
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajal-
ca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni sta-
rejši od šest mesecev;

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

5. dokazila iz 3. in prejšnje točke tega odstavka in so se 
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezul-
tata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim 
od cepiv iz 2. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv 
iz prve in druge alineje 2. točke tega odstavka zadostuje en 
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

(4) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki 
še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani 
oziroma skrbniki v notranjosti gostinskega obrata.

(5) Ne glede na 1. člen tega odloka je dovoljeno ponujanje 
nastanitvenih storitev do 30 nastanitvenih enot v nastanitvenih 
obratih, ki imajo do 60 nastanitvenih enot. V nastanitvenih obra-
tih, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, je dovoljeno ponujanje 
nastanitvenih storitev do 50 % zasedenosti nastanitvenega 
obrata. V kampih je dovoljeno ponujanje do 70 % razpoložljivih 
enot. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno 
ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih na-
stanitveni obrat ponuja.

(6) V nastanitvenih obratih iz prejšnjega odstavka je do-
voljeno tudi ponujanje programov za dobro počutje, ki jih na-
stanitveni obrat ponuja za svoje goste.

(7) Za goste v nastanitvenih obratih iz petega odstavka 
tega člena je pod pogoji iz 5. člena tega odloka dovoljeno opra-
vljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe 
na terasah in vrtovih ter v notranjosti gostinskih obratov, ki so 
del nastanitvenih obratov iz petega odstavka tega člena, pri 
čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami (sedeča 
postrežba), v sobah oziroma drugih oblikah nastanitvenih enot 
v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem 
jedi in pijač. Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek ni 
dovoljeno.

(8) V nastanitvenih obratih iz petega odstavka tega člena 
so lahko samo gostje, ki imajo ob prijavi:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus 
SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 
48 ur od odvzema brisa;

2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema:

− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bi-
ontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik 
V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemi-
ology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac pro-
izvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca 
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajal-
ca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni sta-
rejši od šest mesecev;

4. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesece, ali

5. dokazila iz 3. in prejšnje točke tega odstavka in so se 
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezul-
tata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim 
od cepiv iz 2. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv 
iz prve in druge alineje 2. točke tega odstavka zadostuje en 
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
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(9) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki še 
niso dopolnile 18 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani 
oziroma skrbniki v nastanitvenem obratu iz petega odstavka 
tega člena.

(10) Dokazila o testiranju iz tretjega in osmega odstavka 
tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, 
Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Zdru-
ženem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih 
državah Amerike.

5. člen
(1) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe 

jedi in pijač v gostinskih obratih je dovoljeno od 5. do 22. ure 
pod pogoji iz prejšnjega in tega člena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev opra-
vljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave in dostave 
jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v 
nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem 
jedi in pijač.

(3) Gostje morajo zapustiti gostinske obrate najpozneje v 
30 minutah po koncu dovoljenega opravljanja gostinske dejav-
nosti priprave in strežbe jedi in pijač.

(4) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe 
jedi in pijač v gostinskih obratih je dovoljeno le za mizami (se-
deča postrežba) in ob upoštevanju razdalje najmanj 3 metre 
med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe.

(5) Pogoj iz prejšnjega odstavka, ki se nanaša na največje 
število oseb za eno mizo, ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 
18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki za 
eno mizo, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

(6) 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.

(7) Največje število oseb, ki so lahko hkrati v gostinskem 
obratu, se izračuna glede na velikost dela gostinskega obrata, 
ki lahko obratuje v skladu z določbami prejšnjega člena, in z 
upoštevanjem pogojev iz četrtega odstavka tega člena ter mora 
biti vidno prikazano ob vstopu v gostinski prostor, kjer se izvaja 
gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač.

(8) Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred 
vstopom in ob izstopu v gostinski prostor, kjer se izvaja go-
stinska dejavnost strežbe jedi in pijač, ter redno razkuževanje 
miz pred menjavo gostov za mizo. Zaposleni in gostje morajo 
ves čas imeti nameščene maske, razen ko sedijo pri mizi. Za 
uporabo toaletnih prostorov gostinskega obrata, ki imajo na 
vidnem mestu poleg mila tudi ustrezno razkužilo, je potrebno 
nositi masko.

(9) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe 
jedi in pijač v gostinskih obratih se upoštevajo vsa higienska 
priporočila NIJZ pri izvajanju gostinske dejavnosti za prepreče-
vanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(10) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prej-
šnjega člena potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da 
zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
iz prejšnjega 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 prejšnjega člena 
opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

(11) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-

zujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bi-

ontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik 
V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemi-
ology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac pro-
izvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca 
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajal-
ca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;

2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni sta-
rejši od šest mesecev;

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

4. dokazila iz 2. in prejšnje točke tega odstavka in so se 
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezul-
tata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim 
od cepiv iz 1. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv 
iz prve in druge alineje 1. točke tega odstavka zadostuje en 
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

(12) Dokazila o testiranju iz desetega in prejšnjega od-
stavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, 
Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Zdru-
ženem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih 
državah Amerike.

V. DRUGI POGOJI

6. 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., 5. in 7. člena 
tega odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila 
ministrstva, 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 javnih prostorih, v katerih se izvaja de-
javnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, 
se omeji na 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, 
če je poslovni prostor manjši od 10 m2.

(4) Število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na 
odprtih površinah s fiksnimi sedišči, kjer se izvaja dejavnost 
iz 10. točke prvega odstavka 3. člena tega odloka, se omeji 
do 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Med osebami mora 
biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega go-
spodinjstva. Omejitvi iz prejšnjih stavkov ne veljata na odprtih 
površinah, na katerih ni fiksnih sedišč, pri čemer mora biti med 
postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje, razen med 
osebami iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med 
osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra, razen 
med osebami iz skupnega gospodinjstva.

(5) Pogoj iz tretjega in prejšnjega odstavka ne velja za 
osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi dru-
žinskimi člani oziroma skrbniki v javnem prostoru, v katerem 
se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

(6) 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 in desetega odstavka prejšnjega člena.

(7) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje po-
gojev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, 8. in 9. točke 
prvega odstavka in četrtega odstavka 3. člena, 4. člena in iz 
prejšnjega člena.
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(8) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in 
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga 
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

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

morajo trgovski centri:
– zagotavljati 20 m2 na posamezno stranko v celotnem 

trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka 
prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovske-
ga centra,

– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka ne velja za 

osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družin-
skimi člani oziroma skrbniki v trgovskem centru, ter za osebe, 
ki potrebujejo spremstvo.

(3) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna 
oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra za-
gotovi upoštevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena.

8. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemelje-

nost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

VI. KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta odlok začne veljati 31. maja 2021 in velja do vključno 

6. junija 2021.

Št. 00726-27/2021
Ljubljana, dne 26. maja 2021
EVA 2021-2130-0035

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1771. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi 
izpada dohodka nosilcem dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji zaradi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje 
od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021

Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o finančnem nadomestilu zaradi izpada  

dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti  
na kmetiji zaradi posledic drugega vala 

epidemije COVID-19 za obdobje  
od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upra-
vičence, pogoje, vstopni prag, način izračuna višine finanč-
nega nadomestila, najvišjo višino finančnega nadomestila 
in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada 
dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi po-
sledic epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno 
nadomestilo).

(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporo-
čilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z 
dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom 
Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe dr-
žavne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 
in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam čla-
nicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov 
(UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: 
Začasni okvir).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. kot dohodek se za namene tega odloka šteje ocena 

dohodka, ugotovljena kot razlika med prihodki od prodaje in 
normiranimi odhodki v višini 70 %. Za prihodke od prodaje se 
upošteva vsota izstavljenih računov v posameznem obdobju 
brez obračunanega davka na dodano vrednost;

2. primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska de-
javnost, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o 
spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) 
št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi 
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, 
str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

3. predelava kmetijskih proizvodov je gospodarska 
dejavnost, kot je opredeljena v 6. točki 2. člena Uredbe 
702/2014/EU;

4. trženje kmetijskih proizvodov je gospodarska dejavnost, 
kot je opredeljena v 7. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;

5. sektor ribištva in akvakulture je gospodarski sektor, kot 
je opredeljen v točki (d) 5. člena Uredbe (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribo-
gojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) 
št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva iz-
bruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 
z dne 24. 4. 2020, str. 11).

3. člen
(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj zahtevka za dodelitev finančnega nadome-
stila iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem 
besedilu: zahtevek), je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
ki je imel najpozneje na dan 1. septembra 2020 dokončno do-
voljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu 
z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, 
št. 57/15 in 36/18).

(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz 
prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev finanč-
nega nadomestila.

4. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v 
višini 30 % za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 v 
primerjavi z obdobjem od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019. 
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Delež izpada dohodka se izračuna na podlagi dohodka v mese-
cih iz tega odstavka po naslednji formuli: 1 – (A/B), pri čemer je:

– A = dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji 
v obdobju od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021;

– B = dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji 
v obdobju od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019.

(2) Vlagatelju, čigar dovoljenje za opravljanje dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno med 1. februar-
jem 2019 in 30. aprilom 2019, se izpad dohodka izračuna v 
skladu z določbo prejšnjega odstavka, pri čemer se mu podatek 
za dohodek v obdobju od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019 
izračuna kot trikratnik povprečnega mesečnega dohodka v 
obdobju od dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji do 30. aprila 2019.

(3) Vlagatelju, čigar dovoljenje za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 30. aprilu 2019, 
se izpad dohodka izračuna v skladu z določbo prvega odstavka 
tega člena, pri čemer se mu podatek za dohodek v obdobju 
od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019 izračuna kot trikratnik 
povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti 
dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji do 
1. septembra 2020.

(4) Za pridobitev finančnega nadomestila mora vlagatelj 
izpolnjevati še naslednje pogoje:

1. na dan oddaje zahtevka ni v postopkih zaradi insolven-
tnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, 
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in 
postopke prisilnega prenehanja;

2. če se ukvarja s predelavo in trženjem kmetijskih proi-
zvodov, v zahtevku izjavi, da finančnega nadomestila delno ali 
v celoti ne bo prenesel na subjekte, ki se ukvarjajo s primarno 
kmetijsko proizvodnjo;

3. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski 
račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 
in 22/18);

4. na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle 
davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti 
v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki 
presega 50 eurov.

5. člen
(merila za določitev višine nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede 
na obseg izpada dohodka, ugotovljenega v skladu s 4. členom 
tega odloka.

(2) Finančno nadomestilo se dodeli v višini priznane-
ga izpada dohodka iz prejšnjega člena, vendar ne več kot 
6.000 eurov na posameznega upravičenca.

(3) Upravičencu, ki je izredno pomoč za obdobje od 1. fe-
bruarja 2021 do 30. aprila 2021 uveljavljal v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno nadomestilo po 
tem odloku zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v skladu 
s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih 
za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP 
51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US), razen, če upravičencu 
že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem 
odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP 51/21 
– ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).

6. člen
(finančne določbe)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli, če ugotovljen izpad 
dohodka v skladu s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 4. člena 
tega odloka znaša najmanj 100 eurov.

(2) Skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z 
oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega 1.800.000 eurov 
bruto na upravičenca.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek skupni znesek državne 
pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, 
ne presega 270.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v 
sektorju ribištva in akvakulture.

(4) Če se vlagatelj ukvarja z več gospodarskimi dejavnost-
mi, za katere veljajo različne zgornje meje iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, v zahtevku izjavi, da bo z ločevanjem 
računov ali na drug primeren način zagotovil, da se za vsako od 
teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, 
pri čemer skupni znesek državne pomoči, ki je takemu upravi-
čencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne 
presega zneska iz drugega odstavka tega člena.

(5) Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z 
dodeljenimi sredstvi presežena omejitev iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena.

(6) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki 
je za isti namen in za isto obdobje, kot navaja v zahtevku, že 
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske 
unije.

(7) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se za-
gotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

7. člen
(postopek za pridobitev finančnega nadomestila)

(1) Vlagatelj iz 3. člena tega odloka vloži zahtevek na 
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) s pripisom »Izpad dohodka – DDK« ali v 
elektronski obliki po elektronski pošti na elektronski poštni pre-
dal: aktrp@gov.si v obliki elektronskega dokumenta, podpisa-
nega s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je enakovreden 
lastnoročnemu podpisu v fizični obliki.

(2) Zahtevek se lahko vloži do vključno 4. junija 2021.

8. člen
(odločba o pravici do finančnega nadomestila)

(1) V izreku odločbe o pravici do finančnega nadomestila 
se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1 
Začasnega okvira.

(2) O izpolnjevanju pogojev agencija odloči najpozneje 
do 30. junija 2021.

9. člen
(združevanje pomoči)

Finančna pomoč se lahko združuje z drugo državno po-
močjo ali pomočjo de mininis v skladu z Začasnim okvirom, 
Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom 
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 
26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem 
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z 
dne 7. 7. 2020, str. 3), Uredbo 702/2014/EU, Uredbo Komisije 
(EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvo-
dnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 369 
z dne 24. 12. 2014, str. 37), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno 
uredbo Komisije 2020/2008/EU z dne 8. decembra 2020 o 
spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) 
št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi 
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, 
str. 15), Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
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bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 
24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 
2020/972/EU z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem 
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z 
dne 7. 7. 2020, str. 3), Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva 
in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45) zadnjič 
spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije 2020/2008/EU z 
dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, 
(EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem 
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L 
št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), ob upoštevanju določb in 
pravil o združevanju pomoči iz teh uredb in Začasnega okvira.

10. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila v 
evidencah državne pomoči, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za 
finance, in ministrstvo, pristojno za ribištvo, za posameznega 
vlagatelja preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu 
z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.

(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomesti-
la posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu 
za finance, o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo, 
pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek agencija v 15 dneh po 
izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu, 
dejavnemu v sektorju ribištva in akvakulture, poroča ministr-
stvu, pristojnemu za ribištvo, o dodeljenem finančnem nado-
mestilu na način, ki ga ministrstvo, pristojno za ribištvo, objavi 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

11. člen
(objava informacij o shemi pomoči)

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, objavi infor-
macije o shemi državne pomoči po tem odloku na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evi-
dence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo 
javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve finančne pomoči.

12. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija vodi in hrani podrobne evidence z informacijami 
in dokazili o dodeljenih finančnih pomočeh deset let od dneva 
zadnje dodelitve finančne pomoči po tem odloku.

KONČNA DOLOČBA

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-28/2021
Ljubljana, dne 26. maja 2021
EVA 2021-2330-0064

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga

 
 

Priloga: 
 

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 
1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 

PODATKI O VLAGATELJU 

1 Ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti ter naziv dopolnilne dejavnosti: 

2 Matična 
številka 

                          Davčna številka: 

3 KMG MID: 

4 Naslov (ulica ali naselje): 

5 Poštna št. in pošta:           

6 Kontaktna oseba: 
Telefonska št.: 
E-naslov: 

                                                      
1 Vlagatelj, čigar dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 30. aprilu 2019, 
vpiše datum (najstarejšega, če ima več izdanih dovoljenj) dokončnega dovoljenja in znesek izstavljenih računov 
do 1. septembra 2020. 
2 Kot dohodek se za namene tega odloka šteje ocena dohodka, ugotovljena kot razlika med prihodki od prodaje in 
normiranimi odhodki v višini 70 %. Za prihodke od prodaje se upošteva vsota izstavljenih računov v posameznem 
obdobju brez obračunanega davka na dodano vrednost. 
3 Vlagatelju, čigar dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno med 
1. februarjem 2019 in 30. aprilom 2019, se izpad dohodka izračuna v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena 
Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 (Uradni list RS, št. 
85/21), pri čemer se mu podatek za dohodek v obdobju od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019 izračuna kot 
trikratnik povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji do 30. aprila 2019.  
Vlagatelju, čigar dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 30. aprilu 2019, 
se izpad dohodka izračuna v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena Odloka o finančnem nadomestilu zaradi 
izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za 
obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 (Uradni list RS, št. 85/21), pri čemer se mu podatek za dohodek v 
obdobju od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019 izračuna kot trikratnik povprečnega mesečnega dohodka v 
obdobju od dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji do 1. septembra 2020. 

7 Vsota izstavljenih računov v obdobju od 
1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 (brez DDV)  

8 Vsota izstavljenih računov v obdobju od 
1. februarja 2019 do 30. aprila 2019 (brez DDV)1 

 

9 A = dohodek2 dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na 
kmetiji v obdobju od 1. februarja 2021 do 
30. aprila 2021 
(znesek iz 7. vrstice tega zahtevka x 0,3) 

 

10 B = dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na 
kmetiji v obdobju od 1. februarja 2019 do 
30. aprila 20193 
(znesek iz 8. vrstice tega zahtevka x 0,3) 
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11 Delež izpada dohodka po formuli: 1 – (A / B)  

12 Višina zaprošenega finančnega nadomestila 
(B – A = znesek iz 10. vrstice tega zahtevka – 
znesek iz 9. vrstice tega zahtevka) 
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Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev 
 
Spodaj podpisani izjavljam, da: 
 
1. sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada 

dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 (Uradni list RS, št. 85/21, v 
nadaljnjem besedilu: odlok); 

2. so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku, resnični, točni in popolni ter da za svoje izjave 
prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 

3. za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po odloku, še nisem prejel javnih 
sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; 

4. soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o 
upravičenosti do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno tajnost; 

5. sem seznanjen, da se pomoč po odloku dodeli v skladu z oddelkom 3.1 Sporočila Komisije 
Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C 
št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta 
sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu 
COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL 
C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir); 

6. če se ukvarjam s predelavo oziroma trženjem kmetijskih proizvodov, se zavezujem, da 
finančnega nadomestila ne bom deloma ali v celoti prenesel na subjekte, ki se ukvarjajo s 
primarno kmetijsko proizvodnjo; 

7. če sem dejaven v gospodarskih dejavnostih, za katere veljajo različne zgornje meje pomoči v 
skladu s točkama 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, bom z ločevanjem računov ali na drug 
ustrezen način zagotovil, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja in 
da ni presežen najvišji skupni znesek pomoči 1.800.000 eurov bruto; 

8. sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  
(v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že dodeljene 
pomoči v evidencah državne pomoči, ki jo vodita ministrstvo, pristojno za finance, ter 
ministrstvo, pristojno za ribištvo; 

9. sem seznanjen, da bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči v 
skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne presega ustreznih zgornjih mej ter da se 
nadomestilo ustrezno zniža, če bi bile z odobrenim nadomestilom presežene zgornje meje iz 
oddelka 3.1 Začasnega okvira; 

10. sem seznanjen, da če sem uveljavljal in pridobil izredno pomoč v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se bo finančno nadomestilo po 
tem odloku znižalo za prejeti mesečni temeljni dohodek upravičenega obdobja v skladu s 
petim odstavkom 116. člena ZIUPOPDVE (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE,  
15/21 – ZDUOP51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US). 

 

 

Datum:                                Podpis vlagatelja: 

____________      ____________________ 
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1772. Odlok o finančnem nadomestilu v prireji 
govejega mesa zaradi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 
2020 do 31. marca 2021

Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o finančnem nadomestilu v prireji govejega 

mesa zaradi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020  

do 31. marca 2021

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, upravičence, po-
goje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nado-
mestila v prireji govejega mesa za obdobje od 1. oktobra 2020 
do 31. marca 2021 zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v 
sektorju govedoreje zaradi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).

(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporo-
čilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I 
z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom 
Komisije Peta sprememba Začasnega okvira za ukrepe držav-
ne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in 
sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z 
dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).

2. člen
(izpad dohodka v sektorju govejega mesa)

Ocene na podlagi modelnih kalkulacij za rejo goveda 
izkazujejo, da se je zaradi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 dohodek neto dodana vrednost pri reji goveda za 
obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 v primerjavi 
s povprečjem v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decem-
bra 2019 zmanjšal za več kot 30 %.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. govedo je moško govedo (biki, voli in teleta), staro vsaj 

šestnajst mesecev in ne več kot trideset mesecev, oziroma 
žensko govedo (krave in telice), staro vsaj dvajset mesecev;

2. primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska de-
javnost, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o 
spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) 
št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi 
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, 
str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

3. podjetje v težavah je subjekt, ki se ukvarja s primarno 
kmetijsko proizvodnjo in za katerega velja vsaj ena od okoli-
ščin, opredeljenih v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU.

4. člen
(upravičenec)

Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetij-
skega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki 
redi moško govedo, staro vsaj šestnajst mesecev in ne več kot 
trideset mesecev, ter žensko govedo, staro vsaj dvajset mese-
cev, ter izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila 
po tem odloku.

5. člen
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila)

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev fi-
nančnega nadomestila iz tega odloka izpolnjevati naslednje 
pogoje:

1. je redil moško govedo, ki je kadarkoli v obdobju od 
1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 doseglo starost vsaj šest-
najst mesecev in ne več kot trideset mesecev ter ga je pred tem 
imel v reji več kot šest mesecev;

2. je redil žensko govedo, ki je 1. oktobra 2020 doseglo 
starost vsaj dvajset mesecev, in ga je najpozneje do 31. mar-
ca 2021 imel v reji več kot šest mesecev ter ni telilo do 30. apri-
la 2021;

3. v obdobje reje iz 1. in 2. točke tega člena se štejejo 
tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem ali razstavo. 
Prihod živali na kmetijsko gospodarstvo pred obdobjem reje iz 
1. in 2. točke tega člena mora biti sporočen v Centralni register 
goveda;

4. na dan uveljavitve tega odloka ne sme biti v stečaju, 
prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju ter ne sme imeti ne-
poravnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih 
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v 
višini, ki presega 50,00 eura;

5. na dan 31. decembra 2019 podjetje ni bilo v težavah;
6. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski 

račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

6. člen
(finančne določbe)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli na glavo velike živine 
(v nadaljnjem besedilu: GVŽ) goveda, ki se izračuna na podlagi 
števila goveda, ki ga je nosilec kmetijskega gospodarstva redil 
na kmetijskem gospodarstvu kadar koli od 1. oktobra 2020 do 
31. marca 2021, za živali iz 1. točke prejšnjega člena in na dan 
1. oktober 2020 za živali iz 2. točke prejšnjega člena z uporabo 
koeficientov iz Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in 
Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18), 
pri čemer se upošteva le govedo, starejše od vsaj šestnajstih 
mesecev in ne več kot trideset mesecev za moško govedo in 
od vsaj dvajsetih mesecev za žensko govedo.

(2) Višina finančnega nadomestila na GVŽ goveda, starej-
šega od dveh let, znaša 76,00 eura, na GVŽ goveda, starega 
od vsaj šestnajst do štiriindvajset mesecev, pa 126,67 eura.

(3) Skupna višina finančnega nadomestila se izračuna 
tako, da se GVŽ, dobljeno v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, pomnoži z vrednostjo nadomestila za GVŽ na govedo iz 
prejšnjega odstavka in je skupna višina finančnega nadomesti-
la tako seštevek vrednosti za GVŽ goveda, starejšega od dveh 
let, in GVŽ goveda, starega od vsaj šestnajst do štiriindvajset 
mesecev.

(4) Za posamezno govedo se finančno nadomestilo lahko 
dodeli le enkrat.

(5) Finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijske-
ga gospodarstva, ki je za isti namen že prejel javna sredstva 
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

(6) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se za-
gotovijo v proračunu Republike Slovenije.
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7. člen
(postopek za pridobitev finančnega nadomestila)

(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) nosilcem 
kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena 
tega odloka, v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka na podlagi 
podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo v skladu 
z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21).

(2) Agencija prevzame podatke iz 1. in 2. točke 5. člena 
tega odloka iz Centralnega registra goveda na dan 2. 6. 2021.

(3) Pri določitvi višine finančnega nadomestila agencija 
v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – 
ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) upošteva višino 
prejetega mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
(Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) za obdobje 
od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, razen če upravičencu 
že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem 
odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 
– ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).

(4) V izreku informativne odločbe o finančnem nado-
mestilu se navede, da gre za državno pomoč v skladu z od-
delkom 3.1 Začasnega okvira.

8. člen
(skupni znesek pomoči in združevanje pomoči)

(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 
Začasnega okvira ne sme presegati 225.000,00 eura bruto na 
upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji. Fi-
nančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim 
nadomestilom presežena navedena omejitev.

(2) Če se upravičenec ukvarja z več gospodarskimi de-
javnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje iz točk 22(a) 
in 23(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug 
ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh gospodarskih 
dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni 
znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z 
oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega ustreznih zgornjih 
mej iz 23 a točke Začasnega okvira.

(3) Finančno nadomestilo se v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo ali pomočjo 
de minimis v skladu z Začasnim okvirom, Uredbo 702/2014/EU, 
Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom 
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 
26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem 
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z 
dne 7. 7. 2020, str. 3), Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z 
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem 
sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spre-
menjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 
2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, 
str. 1), ob spoštovanju določb teh uredb in Začasnega okvira.

9. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila 
preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z od-
delkom 3.1 Začasnega okvira za posameznega nosilca kme-

tijskega gospodarstva v evidenci državne pomoči, ki jo vodi 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomesti-
la posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu 
za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, 
ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

10. člen
(spremljanje)

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi informacije o 
shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 88 Za-
časnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave 
(https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomo-
ci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset 
let od zadnje dodelitve finančnega nadomestila.

11. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija v skladu s točko 91 Začasnega okvira vodi in 
hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posa-
meznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve 
zadnjega finančnega nadomestila.

KONČNI DOLOČBI

12. člen
(začetek izvajanja ukrepa)

(1) Določbe tega odloka se začnejo uporabljati naslednji 
dan po prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti ukre-
pa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom.

(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o 
prejetju odločitve iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-26/2021
Ljubljana, dne 26. maja 2021
EVA 2021-2330-0047

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov

Na podlagi 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 in dopolnitvah Odloka  

o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov

1. člen
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov (Uradni list RS, št. 73/21 in 79/21) se v 4. členu v 
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drugem odstavku na koncu besedila doda besedilo »Za gledal-
ce je obvezna uporaba zaščitnih mask.«.

V tretjem odstavku se za besedilom »športna zveza« 
doda besedilo »ali organizator športnega tekmovanja«.

Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti 
odstavek, ki se glasita:

»(8) Pogoji za gledalce športnih tekmovanj iz četrtega, 
šestega in sedmega odstavka tega člena ne veljajo za osebe, ki 
še niso dopolnile 15 let, če se tekme udeležujejo skupaj z ožjimi 
družinskimi člani oziroma skrbniki.

(9) Organizator športnega tekmovanja zagotovi upošteva-
nje omejitev iz tega odloka s strani gledalcev skladno z navodili 
ministrstva, pristojnega za šport.«.

2. člen
V 6. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri 

izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporablja odlok, 
ki določa uporabo zaščitne maske.«.

Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji 
odstavek.

3. člen
V 8. členu se besedilo »30. maja 2021« nadomesti z 

besedilom »6. junija 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-25/2021
Ljubljana, dne 27. maja 2021
EVA 2021-3330-0064

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1774. 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, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

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

1. člen
S tem odlokom se v:
– 5. členu Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresni-

čevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21 in 79/21),

– 7. členu Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih 
storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21 in 79/21),

– 8. členu Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 
66/21, 69/21, 73/21 in 79/21),

– 6. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponu-
janja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 79/21),

– 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 79/21),

– 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, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21 in 79/21) in

– 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, 55/21, 
60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21 in 79/21)

besedilo »30. maja 2021« nadomesti z besedilom »6. junija 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-42/2021
Ljubljana, dne 26. maja 2021
EVA 2021-2711-0093

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1775. Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila 
nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o doda-
tnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 15/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju ukrepa delnega povračila 

nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo

I
Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem 

na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o doda-
tnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 15/21), se podaljša do 30. junija 2021.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00711-10/2021
Ljubljana, dne 26. maja 2021
EVA 2021-2611-0040

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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BOROVNICA

1776. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica 
za leto 2020

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Borovni-
ca (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica 
na 13. redni seji dne 19. 5. 2021 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Borovnica za leto 2020

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

nem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2020.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2020 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za 
leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt ra-
zvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o na-
črtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb 
tekom leta 2020 ter njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Proračun Občine Borovnica za leto 2020 je bil realiziranih 

v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupinakontov/Konto Realizacija 

2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.102.496
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.718.829

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 3.106.278
700 Davki na dohodek in dobiček 2.766.343
703 Davki na premoženje 289.737
704 Domači davki na blago in storitve 50.198
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 612.551
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 506.961
711 Takse in pristojbine 3.874
712 Globe in druge denarne kazni 35.568
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.281
714 Drugi nedavčni prihodki 60.867

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 128.079
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 70.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 57.979

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 254.588
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 231.532

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 23.056
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.558.409

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.005.996
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 243.240
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 40.057
402 Izdatki za blago in storitve 701.971
403 Plačila domačih obresti 12.261
409 Rezerve 8.466

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.945.970
410 Subvencije 126.424
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.307.812
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 128.787
413 Drugi tekoči domači transferi 382.946
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.567.142
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.567.142

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 39.301
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 16.729
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 22.572
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLAJ) (I.-II.) –455.913

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 731.000

OBČINE
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50 ZADOLŽEVANJE 731.000
500 Domače zadolževanje 731.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 131.677

55 ODPLAČILA DOLGA 131.677
550 Odplačila domačega dolga 131.677
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 143.409
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 599.323
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  455.913
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 219.318

4. člen
Presežek prihodki nad odhodki, v znesku 143.409 EUR, 

se prenese v proračun za leto 2021.

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

Št. 410-0013/2021-1
Borovnica, dne 19. maja 2021

Župan
Občine Borovnica

Bojan Čebela

1777. Sklep o mnenju občine k osnutkom 
pokrajinske zakonodaje

Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 
– UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 
– UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 15. člena Sta-
tuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) ter 72. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list 
RS, št. 56/17) je Občinski svet Občine Borovnica na 13. redni 
seji dne 19. 5. 2021 sprejel

S K L E P
o mnenju občine k osnutkom pokrajinske 

zakonodaje

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom podaja Občina Borovnica (v nadaljnjem 
besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi 
pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o 
financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov po-
krajinske zakonodaje.

2. člen
(ustanovitev pokrajin)

Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno 
umestitvijo občine v Osrednjeslovensko pokrajino.

3. člen
(ime pokrajine)

Občina soglaša s predlaganim imenom Osrednjesloven-
ska pokrajina.

4. člen
(sedež pokrajine)

Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Dom-
žalah.

5. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 900-0005/2021-3-13/1
Ljubljana, dne 19. maja 2021

Župan
Občine Borovnica

Bojan Čebela

KRANJ

1778. Odlok o drugem rebalansu proračuna Mestne 
občine Kranj za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne 
občine Kranj na 26. seji dne 26. 5. 2021 sprejel

O D L O K
o drugem rebalansu proračuna  

Mestne občine Kranj za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Mestne občine 
Kranj za leto 2021 (Uradni list RS, št. 79/19, 16/21 – Odlok o 
rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021) tako, 
da se v celoti glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

V EUR 

KONTO OPIS 2. Rebalans 
2021

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 67.493.447
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 50.333.016

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 41.867.955

700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK 32.219.605
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703 DAVKI NA PREMOŽENJE 8.970.750
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 677.600
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 8.465.061

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 5.704.564

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 33.000
712 GLOBE IN DRUGE 

DENARNE KAZNI 624.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 81.535
714 DRUGI NEDAVČNI 

PRIHODKI 2.021.962
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 3.278.000
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 278.000
721 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 3.000.000

73 PREJETE DONACIJE 
(730+731) 17.934

730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 17.934

731 PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 13.314.708

740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 5.364.104

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 7.950.604

78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 
(783+786+787) 549.789

783 PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EU 
IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA 0

786 OSTALA PREJETA 
SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 68.107

787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 481.682

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 79.481.875

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 20.740.928

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 4.526.790

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 700.580

402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 12.474.258

403 PLAČILA DOMAČIH 
OBRESTI 342.000

409 REZERVE 2.697.300
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 27.069.393
410 SUBVENCIJE 685.630
411 TRANSFERI 

POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 12.293.173

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM 1.966.048

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 12.124.542

414 TEKOČI TRANSFERI 
V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 29.586.765

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 29.586.765

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 2.084.789

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 882.959

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 1.201.830

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –11.988.428
B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

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

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

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

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.) 0
C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 9.550.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 9.550.000

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 2.604.660
550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 2.604.660
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) –5.043.088

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII. – VIII.) 6.945.340
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XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 11.988.428
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 5.360.827
– OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-19/2021-11
Kranj, dne 26. maja 2021

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

Zanj
Janez Černe

podžupan

LITIJA

1779. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Litija za leto 2020

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18 in 195/20 – odl. US), 57. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 
33/06, 139/06, 47/10, 12/11, 31/17) je Občinski svet Občine 
Litija na 16. seji dne 22. 3. 2021 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija  

za leto 2020
1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 
Občine Litija za leto 2020, ki zajema predvidene in dosežene 
prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke 
ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in dose-
ženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno 
in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv 
ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti 
v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih 
skupnosti v Občini Litija.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2020 iz-

kazuje v evrih:

A. bilanca prihodkov in odhodkov

I. prihodki 17.007.736,92

II. odhodki 21.621.171,20

III. proračunski primanjkljaj –4.613.434,28

B. račun finančnih terjatev in naložb 0,00

IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0,00

V. dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0,00

VI. prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapitalskih deležev 0,00

C. račun financiranja

VII. zadolževanje 7.543.988,75

VIII. odplačila dolga 913.013,55

IX. sprememba stanja sredstev na računu 2.017.540,92

X. neto zadolževanje 6.630.975,20

XI. neto financiranje 4.613.434,28

XII. stanje sredstev na računih na dan 
31. 12. 2020 2.385.751,85

D. bilanca sredstev rezerv

0. začetno stanje 171.242,85

I. prihodki 213.261,15

II. odhodki 160.374,44

III. presežek 224.129,56

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženj-
ska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni 
del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2021
Litija, dne 22. marca 2021

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec

SEVNICA

1780. Sklep o postopku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ureditev območja 
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, 
tržnice in javnega parkirišča – SE131.pin 
in elaborata ekonomike

Na podlagi 123. člena in v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 
in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 24. 5. 2021 sprejel
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S K L E P
o postopku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditev območja Zdravstvenega 

doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega 
parkirišča – SE131.pin in elaborata ekonomike

1. člen
(splošno)

S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in 
način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdra-
vstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega 
parkirišča – SE131.pin in elaborata ekonomike (v nadaljevanju 
SD OPPN).

Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo oziroma spremembo pro-

storskega akta;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo sprememb akta in njegovih posame-

znih faz;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, 

ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagota-
vljanja.

2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo)

Območje SD OPPN meji na severovzhodni strani s po-
slovno stavbo Optike Bautin in Domom upokojencev in oskr-
bovancev, na vzhodni strani so obstoječa javna parkirišča, na 
južni strani območje omejuje javna pot Trg svobode – za HTC 
in na zahodni strani lokalna zbirna cesta.

Na območju urejanja je v veljavi Odlok o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdra-
vstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega 
parkirišča – SE131.pin (Uradni list RS, št. 95/14, 15/15).

Območje urejanja je po osnovni namenski rabi prostora 
opredeljeno kot stavbno zemljišče, po podrobnejši namenski 
rabi je osrednje območje centralnih dejavnosti (CU), enota 
urejanja SE131.pin.

Na podlagi prejetih pobud Zdravstvenega doma Sevnica 
in Lekarne Sevnica in predhodno izdelanih idejnih zasnov, 
Občina Sevnica kot pripravljavec in investitor želi pobudnikoma 

zagotoviti pravno podlago za pridobitev ustreznih dovoljenj 
za gradnjo objektov in priključevanje na gospodarsko javno 
infrastrukturo.

Namen SD OPPN je omogočiti dozidavo ter nadzida-
vo prostorov lekarne in gradnjo nadstreška nad parkiriščem, 
umestitev novih prostorov zdravstvenega doma nad obstoječo 
fizioterapevtsko telovadnico za potrebe patronaže in centra 
za krepitev zdravja z nadzidavo v osrednjem atrijskem delu 
stavbe zdravstvenega doma in razširitev pokritih prostorov z 
nadstrešnico na jugozahodnem delu spodnje ploščadi oziroma 
povezava obstoječe nadstrešnice v enovito celoto.

Ker je potreba za gradnjo navedenih objektov drugačna 
od določb veljavnega OPPN, je potrebno spremeniti OPPN v 
delu, ki se nanaša na navedeno območje sprememb in dopol-
nitev.

Obstoječa prostorska enota je v celoti opremljena z go-
spodarsko javno infrastrukturo. Ker gre v nadaljnjih postopkih 
za priključevanje objektov na izvedeno GJI preko obstoječih 
internih priključkov, stroške priključevanja krijejo investitorji, 
zato ocenjujemo, da izdelava Elaborata ekonomike ni potrebna.

S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo spre-
memb in dopolnitev OPPN za del prostorske enote SE131.pin.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

Predmet SD OPPN je del enote urejanja prostora 
SE131.pin v površini cca 4.424,00 m2 in obsega zemljišča s 
parc. štev.: 493/4, 493/6, 493/7, 493/5, 1517/6, ter del zemljišča 
s parc. štev. 493/20 in 493/40, vse v k.o. 1379 – Sevnica.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opra-
vljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdela-
nega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih 
izhodišč, in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in 
veljavne zakonodaje.

5. člen
(vrsta postopka)

Postopek priprave SD OPPN poteka v skladu določili 
116.–119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni 
list RS, št. 61/17).

6. člen
(roki za pripravo)

S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave 
SD OPPN 3 in njegovih posameznih faz:

Aktivnost Nosilec Rok, oziroma trajanje aktivnosti
izbor izdelovalca SD OPPN 3 Občina januar 2021
izdelava izhodišč Izdelovalec, 

Občina Sevnica
april 2021 

sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč pred pripravo SD OPPN občinska uprava maj 2021 

dopolnitev izhodišč za priprava SD OPPN 3 izdelovalec, 
Občina Sevnica

maj 2021 

sprejem sklepa o pripravi akta, dodelitev identifikacijske številke 
prostorskega akta 

Občina Sevnica, 
župan, 
MOP 

maj 2021 

objava sklepa in izhodišč za pripravo akta v PIS in poziv pristojnim 
nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice  
in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje 

Občina Sevnica, 
izdelovalec, 
MOP, 
NUP 

zakonski rok za smernice in 
mnenja je 30 dni po objavi gradiv 

pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO MOP zakonski rok je 21 dni od prejema 
mnenj NUP 
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Aktivnost Nosilec Rok, oziroma trajanje aktivnosti
analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag 
(po potrebi tudi okoljskega poročila (OP) in osnutka načrta

izdelovalec  30 dni od prejema smernic 

objava osnutka in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv 
NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, 
hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje 
in mnenje o ustreznosti OP 

Občina Sevnica,
MOP, 
NUP 

zakonski rok za izdajo mnenj 
je 30 dni po objavi gradiv 

pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila  
(če se izdela OP) 

MOP zakonski rok je 30 dni od prejema 
mnenj državnih NUP 

dopolnitev osnutka akta ter OP (če ga bo potrebno izdelati) Izdelovalec, 
izdelovalec OP 

30 dni po prejemu in analizi mnenj 

objava dopolnjenega osnutka v PIS Občina Sevnica 7 dni
javno naznanilo o javni razgrnitvi, javna razgrnitev in javna obravnava Občina Sevnica,

izdelovalec 
javna razgrnitev traja 30 dni, v tem 
času se izvede javna obravnava 

priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne 
obravnave

izdelovalec, 
Občina Sevnica

15 dni po predaji zbranih pripomb 
v času javne razgrnitve 

prva obravnava SD OPPN 3 in opredelitev do stališč do pripomb  
in predlogov ter objava stališč v PIS 

občinski svet,
Občina Sevnica

na prvi seji 

izdelava predloga SD OPPN 3 izdelovalec  14 dni po sprejemu stališč do 
pripomb 

objava predloga akta skupaj z morebitnim okoljskim poročilom v PIS 
in pridobitev drugih mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe 
vplivov akta na okolje če se izvaja CPVO 

Občina Sevnica,
NUP 

zakonski rok je 30 dni po prejemu 
poziva 

izdelava usklajenega predloga izdelovalec 15 dni po pridobitvi vseh mnenj 
pridobivanje odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN 3  
na okolje 

MOP 30 dni 

sprejem akta na občinskem svetu v drugi obravnavi občinski svet 21 po potrditvi s strani MOP 
objava odloka v Uradnem listu RS Občina Sevnica 15 dni po sprejemu
izdelava končnega dokumenta SD OPPN 3 in predaja Občini 
Sevnica v 4. izvodih 

izdelovalec 10 dni po objavi 
v Uradnem listu RS

objava v PIS Občina Sevnica, 
MOP 

Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in po-
gojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj 
pripravljavec in izdelovalec SD OPPN na to ne more vplivati.

7. člen
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora)

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo 
v postopku priprave:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana (CPVO);

2. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Lju-
bljana;

3. Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za žele-
znice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor, p.p. 551 (železniška 
infrastruktura);

4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana (področje zaščite in reševanja);

5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;

6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana;

7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, 
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;

8. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
9. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
10. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
11. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13, 

8290 Sevnica;

12. JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Ma-
roka 17, 8290 Sevnica;

13. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sev-
nica;

14. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sev-

nica;
– druge občinske gospodarske javne službe ter dru-

gi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave 
SD OPPN 3 za to izkaže potreba.

Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje 
o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje, Ministrstvo 
za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za SD OPPN potrebno izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim od-
stavkom 111. in drugim odstavkom 114. člena ZUreP-2, podati 
mnenja k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 
30 dneh od prejema poziva.

V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja pro-
stora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upoštevati 
vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v po-
stopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi 
mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo 
v istem postopku.

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu določili 
112. člena ZUreP-2.
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9. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede 
njihovega zagotavljana)

Pri pripravi SD OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnika: Zdravstveni dom Sevnica in Lekarna Sevni-

ca, oba na naslovu Trg svobode 14, 8290 Sevnica;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešerno-

va ulica 1, 8290 Sevnica.
Izdelavo SD OPPN, geodetskega načrta v digitalni obliki, 

morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradi-
vo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora 
in stroške objav v Uradnem listu RS, financira pripravljalec 
Občina Sevnica.

Izdelovalec mora po sprejemu in objavi odloka o SD 
OPPN v Uradnem listu RS, Občini Sevnica predati štiri izvode 
v vezani analogni in digitalni obliki.

10. člen
(končna določba)

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Sevnica.

Št. 3505-0007/2020
Sevnica, dne 24. maja 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

1781. Sklep o spremembi Sklepa o postopku 
priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za večstanovanjsko 
gradnjo ob Planinski cesti

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica 
(Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Ob-
čine Sevnica dne 25. 5. 2021 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o postopku priprave 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta  
za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

1. člen
Spremeni se prva alineja 8. člena Sklepa o postopku 

priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti (Uradni list RS, 
št. 145/20), tako da se glasi:

»pobudnik in investitor: Gradbeništvo Gerzina, Albin Ger-
zina s.p., Gorjane 10a, 3257 Podsreda;«.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-0002/2020
Sevnica, dne 25. maja 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

ŠEMPETER - VRTOJBA

1782. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
ter 15. in 87. člen člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list 
RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 
25. redni seji dne 20. 5. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Nepremičninam s parc. št. 2663/2 in 2663/3, obe 

k. o. 2316 Vrtojba, se odvzame status grajenega javnega do-
bra lokalnega pomena.

2.
Nepremičninam navedenih v 1. členu tega sklepa prene-

hajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninske 
pravica na ime Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 
5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000.

3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 711-13/2021-2
Šempeter pri Gorici, dne 20. maja 2021

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk
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POPRAVKI

1783. Popravek Ukaza o odpoklicu izredne 
in pooblaščene veleposlanice – vodje 
stalnega predstavništva Republike Slovenije 
pri organizaciji za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) v Parizu

V Ukazu o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposla-
nice – vodje stalnega predstavništva Republike Slovenije pri 
organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v 
Parizu (Uradni list RS, št. 80/21) je bila ugotovljena napaka, 
zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem 
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 
– ZPVPJN-B) dajem

P O P R A V E K
Ukaza o odpoklicu izredne in pooblaščene 

veleposlanice – vodje stalnega predstavništva 
Republike Slovenije pri organizaciji  

za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
(OECD) v Parizu

V Ukazu o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposla-
nice – vodje stalnega predstavništva Republike Slovenije pri 
organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v 
Parizu (Uradni list RS, št. 80/21) se datum »20. 6. 2021« pra-
vilno glasi »31. 7. 2021«.

Št. 501-04-7/2021-4
Ljubljana, dne 26. maja 2021

Nataša Kovač
generalna sekretarka

1784. Popravek Odloka o proračunu Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 
– odl. US, 51/10, 84/10-odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 
110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US; v nadaljevanju: ZJF) 
in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list 
RS, št. 45/14) izdajam

P O P R A V E K
Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij 

 ob Ščavnici za leto 2021

1. člen
Pri objavi Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob 

Ščavnici za leto 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 64/21, dne 23. 4. 2021, se spremeni 13. člen in se po no-
vem glasi:

»V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021 
je predviden najem dolgoročnega kredita pri poslovni banki, 
v višini 590.000 EUR za projekt Izgradnja 4 oddelčnega pri-
zidka k vrtcu Sonček z ureditvijo zunanjega igrišča, v višini 
500.000 EUR in za projekt JP 888090 odsek 888091 Čakova–
Blaguš (Vok), v višini 90.000 EUR.«

Št. 410-0001/2020
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. maja 2021

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana
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