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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3324. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja

Na podlagi 102. člena Ustave Republike Sloveni-
je, tretjega odstavka 63. člena Zakona o obrambi (Ura-
dni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 Odl-US, 33/00, 
Old-US 87/01 in 47/02), na predlog ministra za obrambo 
št. 811-4/2020-102, z dne 11. 12. 2020 in ob predhodnem 
soglasju Vlade Republike Slovenije št. 81100-1/2020/5, z 
dne 9. 12. 2020 izdajam

U K A Z
o povišanju v čin generalmajorja

I.
Brigadir Robert GLAVAŠ, rojen 9. 8. 1962, načelnik Ge-

neralštaba Slovenske vojske se poviša v čin generalmajorja.

II.
Ta ukaz začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 804-00-10/20-2
Ljubljana, dne 14. decembra 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3325. Ukaz o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Usta-
ve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 
– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), 1. člena 
Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo) in 97. člena Kazenskega zakonika (Uradni 
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 
54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)

U K A Z
o pomilostitvi

Gezi Puhanu, rojenemu 3. 12. 1950 v Motvarjevcih, se 
s pomilostitvijo odpusti izvršitev preostanka izrečene kazni 
zapora po sodbi Okrajnega sodišča v Murski Soboti opr. št. I K 
89692/2010 z 28. 3. 2014, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v 
Mariboru opr. št. IV Kp 89692/2020 s 23. 10. 2014.

Št. 725-01-12/2020-4
Ljubljana, dne 15. decembra 2020

Borut Pahor
predsednik 

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije
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VLADA
3326. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev 

služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo 
v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora 
državne meje

Na podlagi tretjega odstavka 8.c člena Zakona o nadzoru 
državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17, 68/17, 47/19 in 139/20) je 
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev 

služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo  
v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora 

državne meje

I
S tem sklepom se ugotovi obstoj javne koristi za usta-

novitev služnosti v javno korist na zemljiščih ob državni meji, 
na katerih se opravljajo naloge nadzora državne meje in je 
postavljena, nameščena in uporabljana varovalna ograja ali 
druga tehnična ovira ter je potrebna trajnejša in nepretrgana 
uporaba teh zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišča in traja 
že dlje kot 24 mesecev.

Javna korist za ustanovitev služnosti velja tudi za zemlji-
šča, ki nastanejo s parcelacijo zemljišč iz točke II tega sklepa in 
na katerih je postavljena, nameščena in uporabljena varovalna 
ograja ali druga tehnična ovira.

II
Zemljišča iz prejšnje točke so določena v prilogi, ki je 

sestavni del tega sklepa.

III
Služnost v javno korist se ustanovi do 31. julija 2028.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-59/2020
Ljubljana, dne 9. decembra 2020
EVA 2020-1711-0046

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga: Zemljišča iz točke II sklepa 

Zap. 
Št. 

Občina  Katastrska 
občina ‐ šifra 

Katastrska občina ‐ ime  Številka parcele 

1 Brežice 1255 DRENOVEC 1089/1 
2 Brežice 1308 VELIKA DOLINA 1893/4 
3 Brežice 1255 DRENOVEC 1087/3 
4 Brežice 1255 DRENOVEC 1088/2 
5 Brežice 1255 DRENOVEC 1087/1 
6 Brežice 1255 DRENOVEC 1088/3 
7 Brežice 1255 DRENOVEC 1087/2 
8 Hrpelje-Kozina 2582 GOLAC 960/151 
9 Hrpelje-Kozina 2582 GOLAC 2483 
10 Hrpelje-Kozina 2574 MARKOVŠČINA 2347/1 
11 Hrpelje-Kozina 2582 GOLAC 2767 
12 Hrpelje-Kozina 2582 GOLAC 2630/22 
13 Hrpelje-Kozina 2574 MARKOVŠČINA 2347/2 
14 Hrpelje-Kozina 2574 MARKOVŠČINA 2348/1 
15 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 401/2 
16 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1912 
17 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1805 
18 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1780 
19 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1796 
20 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1900 
21 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1784 
22 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1804 
23 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1787 
24 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1810 
25 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1792 
26 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1778 
27 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1797 
28 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1916 
29 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1898 
30 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1798 
31 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1781 
32 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1908 
33 Ilirska Bistrica 2551 VELIKO BRDO 389/100 
34 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1901 
35 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1620/1 
36 Ilirska Bistrica 2551 VELIKO BRDO 1826/2 
37 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1799 
38 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1905 
39 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1913 
40 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1783 
41 Ilirska Bistrica 2551 VELIKO BRDO 389/235 
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42 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1899 
43 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1813 
44 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1807 
45 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1785 
46 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1789 
47 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1802 
48 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1790 
49 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1782 
50 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1786 
51 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1803 
52 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1806 
53 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1892 
54 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1909 
55 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1921 
56 Ilirska Bistrica 2551 VELIKO BRDO 389/101 
57 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1800 
58 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1795 
59 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1812 
60 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1891 
61 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1809 
62 Ilirska Bistrica 2551 VELIKO BRDO 389/223 
63 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1779 
64 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1811 
65 Ilirska Bistrica 2551 VELIKO BRDO 389/288 
66 Ilirska Bistrica 2551 VELIKO BRDO 389/222 
67 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1920 
68 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1897 
69 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1808 
70 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1788 
71 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1794 
72 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1791 
73 Ilirska Bistrica 2580 RAČICE 1793 
74 Ilirska Bistrica 2552 STAROD 1917 
75 Koper 2583 PODGORJE 631/4 
76 Koper 2583 PODGORJE 1472/1 
77 Koper 2583 PODGORJE 1595/1 
78 Koper 2583 PODGORJE 1706 
79 Koper 2583 PODGORJE 1705 
80 Koper 2585 RAKITOVEC 1601 
81 Koper 2585 RAKITOVEC 1600 
82 Koper 2583 PODGORJE 1701/2 
83 Koper 2585 RAKITOVEC 1605/30 
84 Koper 2585 RAKITOVEC 1605/29 
85 Koper 2585 RAKITOVEC 1605/2 
86 Koper 2585 RAKITOVEC 1606/5 
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87 Koper 2585 RAKITOVEC 1606/8 
88 Koper 2583 PODGORJE 1702 
89 Koper 2583 PODGORJE 1454/29 
90 Koper 2583 PODGORJE 1709/2 
91 Koper 2583 PODGORJE 2815 
92 Koper 2583 PODGORJE 2814 
93 Koper 2583 PODGORJE 2813 
94 Koper 2583 PODGORJE 1734/1 
95 Koper 2583 PODGORJE 1700 
96 Koper 2583 PODGORJE 1704 
97 Koper 2585 RAKITOVEC 1329/2 
98 Kostel 1612 PIRČE 286/2 
99 Kostel 1613 KUŽELJ 2242 
100 Kostel 1613 KUŽELJ 1958/1 
101 Kostel 1613 KUŽELJ 1981/1 
102 Kostel 1612 PIRČE 286/1 
103 Kostel 1611 FARA 120 
104 Kostel 1611 FARA 118 
105 Kostel 1613 KUŽELJ 843/2 
106 Kostel 1613 KUŽELJ 844 
107 Kostel 1612 PIRČE 285 
108 Kostel 1611 FARA 1807/1 
109 Kostel 1611 FARA 119 
110 Kostel 1613 KUŽELJ 1976 
111 Kostel 1612 PIRČE 93 
112 Kostel 1613 KUŽELJ 854 
113 Kostel 1613 KUŽELJ 840/1 
114 Kostel 1613 KUŽELJ *19 
115 Kostel 1611 FARA 223 
116 Kostel 1611 FARA 1824 
117 Kostel 1613 KUŽELJ 2781/6 
118 Kostel 1613 KUŽELJ 851 
119 Kostel 1613 KUŽELJ 1904/1 
120 Kostel 1613 KUŽELJ 840/2 
121 Kostel 1613 KUŽELJ 841 
122 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 1053 
123 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 29 
124 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 1055 
125 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 1052 
126 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 31 
127 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 1333 
128 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 1295/1 
129 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 968/3 
130 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 1310/10 
131 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 1048/3 
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132 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 893 
133 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 967/2 
134 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 968/1 
135 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 892 
136 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 1043/3 
137 Loška dolina 1651 BABNO POLJE 1043/1 
138 Loški Potok 1584 DRAGA 2247/9 
139 Loški Potok 1584 DRAGA 2247/5 
140 Loški Potok 1584 DRAGA 2247/13 
141 Loški Potok 1586 ŽURGE 107/5 
142 Loški Potok 1586 ŽURGE 107/3 
143 Loški Potok 1586 ŽURGE 101/3 
144 Loški Potok 1586 ŽURGE 374 
145 Loški Potok 1586 ŽURGE 379 
146 Loški Potok 1586 ŽURGE 380 
147 Loški Potok 1586 ŽURGE 378 
148 Loški Potok 1586 ŽURGE 101/1 
149 Loški Potok 1586 ŽURGE 107/4 
150 Loški Potok 1584 DRAGA 2247/10 
151 Loški Potok 1584 DRAGA 2247/14 
152 Loški Potok 1586 ŽURGE 354/19 
153 Loški Potok 1586 ŽURGE 102/1 
154 Loški Potok 1586 ŽURGE 106/1 
155 Loški Potok 1584 DRAGA 2240 
156 Loški Potok 1584 DRAGA 2241 
157 Loški Potok 1584 DRAGA 2239 
158 Loški Potok 1586 ŽURGE 74 
159 Loški Potok 1586 ŽURGE 81 
160 Loški Potok 1586 ŽURGE 107/2 
161 Loški Potok 1586 ŽURGE 46/2 
162 Loški Potok 1586 ŽURGE 45/2 
163 Loški Potok 1585 TRAVA 4918/2 
164 Loški Potok 1585 TRAVA 4457/6 
165 Loški Potok 1585 TRAVA 4875/7 
166 Loški Potok 1586 ŽURGE 1 
167 Loški Potok 1586 ŽURGE 10/1 
168 Loški Potok 1585 TRAVA 9902/3 
169 Loški Potok 1584 DRAGA 2247/12 
170 Loški Potok 1584 DRAGA 2643/1 
171 Loški Potok 1586 ŽURGE 76/1 
172 Loški Potok 1586 ŽURGE 104/3 
173 Loški Potok 1586 ŽURGE 80/3 
174 Loški Potok 1586 ŽURGE 46/1 
175 Loški Potok 1584 DRAGA 2247/1 
176 Loški Potok 1584 DRAGA 2256 
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177 Loški Potok 1585 TRAVA 4917/18 
178 Loški Potok 1585 TRAVA 4916 
179 Loški Potok 1586 ŽURGE 2837/1 
180 Loški Potok 1586 ŽURGE 2838 
181 Loški Potok 1586 ŽURGE 84/1 
182 Loški Potok 1586 ŽURGE 86/1 
183 Loški Potok 1586 ŽURGE 73/3 
184 Loški Potok 1586 ŽURGE 2839/6 
185 Loški Potok 1586 ŽURGE 2837/4 
186 Loški Potok 1586 ŽURGE 75 
187 Loški Potok 1586 ŽURGE 103/1 
188 Loški Potok 1586 ŽURGE 419 
189 Loški Potok 1586 ŽURGE 420 
190 Loški Potok 1586 ŽURGE 377/1 
191 Osilnica 1586 ŽURGE 9902/4 
192 Osilnica 1586 ŽURGE 9902/1 
193 Osilnica 1586 ŽURGE 9902/2 
194 Osilnica 1586 ŽURGE 9902/3 
195 Središče ob Dravi 338 SREDIŠČE 1227/6 
196 Videm 484 GRADIŠČE 333/2 
197 Videm 484 GRADIŠČE 333/15 
198 Videm 484 GRADIŠČE 356/3 
199 Videm 484 GRADIŠČE 364/2 
200 Videm 484 GRADIŠČE 333/13 
201 Zavrč 468 DRENOVEC 27/2 
202 Zavrč 468 DRENOVEC 142/3 
203 Zavrč 468 DRENOVEC 28 
204 Zavrč 468 DRENOVEC 142/11 
205 Zavrč 468 DRENOVEC 142/9 
206 Zavrč 468 DRENOVEC 142/5 
207 Zavrč 468 DRENOVEC 27/1 
208 Zavrč 468 DRENOVEC *1 
209 Žetale 506 ŽETALE 1596/8 
210 Žetale 506 ŽETALE 1596/13 
211 Žetale 506 ŽETALE 1596/11 
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MINISTRSTVA
3327. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika 

o krmi za posebne prehranske namene

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena Zakona o vete-
rinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B in 22/18) 
in šestega odstavka 6. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, 
št. 127/06 in 90/12 – ZdZPVHVVR) minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o krmi  

za posebne prehranske namene

1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o krmi za posebne prehranske namene (Uradni list RS, 
št. 43/15).

2. člen
Ta pravilnik začne veljati 25. decembra 2020.

Št. 007-188/2020
Ljubljana, dne 2. novembra 2020
EVA 2020-2330-0083

Dr. Jože Podgoršek
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3328. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izboru 
in sofinanciranju programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izo-
braževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izboru  

in sofinanciranju programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju

1. člen
V Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadalj-

njega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17) se v 8. členu 
v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– da ima prijavitelj v aktu o ustanovitvi določeno dejav-
nost izobraževanja,«.

2. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evalvacijski vprašalnik, s katerim se vrednotita program 

in izvajalec programa nadaljnjega izobraževanja in usposablja-
nja, ministrstvo objavi v katalogu.«.

3. člen
V 17. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vsebina potrdil iz prvega odstavka tega člena je do-

ločena v prilogah 1, 2 in 3, ki so sestavni del tega pravilnika.«.

4. člen
Priloga 1 se črta.
Dosedanje priloge 2, 3 in 4 postanejo priloge 1, 2 in 3.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-67/2020
Ljubljana, dne 30. novembra 2020
EVA 2020-3330-0056

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica 

za izobraževanje, znanost in šport

3329. Odredba o spremembi Odredbe o začasni 
vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v 
sistem izvajanja nujne medicinske pomoči

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

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

izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja 
nujne medicinske pomoči

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

entov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list 
RS, št. 145/20) se v 3. členu peti odstavek spremeni tako, da 
se glasi:

»(5) DSZ vodi evidenco vključevanja izvajalcev in izve-
denih storitev, kar je podlaga za povračilo stroškov izvajalcem 
prevozov.«.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije in velja 14 dni.

Št. 0070-181/2020
Ljubljana, dne 17. decembra 2020
EVA 2020-2711-0139

Tomaž Gantar
minister

za zdravje
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VLADA
3330. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 na območju Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni  

COVID-19 na območju Republike Slovenije

1. člen
S tem odlokom se na območju Republike Slovenije raz-

glasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

2. člen
Ta odlok začne veljati 18. decembra 2020 in velja 30 dni.

Št. 00725-56/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-2711-0145

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3331. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov 
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji 
in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 
Republike Slovenije

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

O D L O K
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 

prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah 
na notranjih mejah Republike Slovenije

1. člen
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov 

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

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

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

ga odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije 
in Italijanske republike. Prestop državne meje izven kontrolnih 

točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi državljanom držav 
članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo 
prebivališče v administrativnih enotah Italijanske republike, ki 
mejijo na Republiko Slovenijo.

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

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

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

odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike 
Slovenije in Republike Avstrije. Prestop državne meje izven 
kontrolnih točk iz prvega odstavka je dovoljen tudi državljanom 
držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki 
imajo prebivališče v administrativnih enotah Republike Avstrije, 
ki mejijo na Republiko Slovenijo.

4. člen
(1) Kontrolni točki na cestnih povezavah na mejnem ob-

močju z Madžarsko sta naslednji:
1. Dolga vas – Redics,
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prej-

šnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slo-
venije in Madžarske. Prestop državne meje izven kontrolnih 
točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi državljanom držav 
članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo 
prebivališče v administrativnih enotah Madžarske, ki mejijo na 
Republiko Slovenijo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. člen
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev 

ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. čle-



Stran 9448 / Št. 190 / 17. 12. 2020 Uradni list Republike Slovenije

na, prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega 
odloka.

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

miološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti 
države določi seznam epidemiološko varnih držav ali admini-
strativnih enot držav (v nadaljnjem besedilu: zeleni seznam), 
iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem 
odlokom brez napotitve v karanteno na domu. Zeleni seznam 
je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.

(2) Vlada lahko na podlagi epidemiološke ocene NIJZ do-
loči države ali administrativne enote držav, za katere obstaja vi-
soko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem 
besedilu: rdeči seznam), iz katerih osebe vstopajo v Republiko 
Slovenijo v skladu s tem odlokom. Rdeči seznam je določen v 
Prilogi 2, ki je sestavni del tega odloka.

(3) Kadar med administrativnimi enotami posamezne dr-
žave obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Re-
publike Slovenije določi, da omejitve veljajo le za posamezne 
administrativne enote te države.

(4) 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).

(5) Za države, ki niso uvrščene na zeleni ali rdeči se-
znam, velja, da so uvrščene na seznam držav s poslabšanimi 
epidemiološkimi razmerami (v nadaljnjem besedilu: oranžni 
seznam). Zeleni in rdeči seznam se objavita na spletnih straneh 
NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.

10. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karan-

teno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na 
prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) na podlagi 1. točke prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZUIZEOP 
in 152/20 – ZZUOOP, v nadaljnjem besedilu: ZNB) in drugega 
odstavka 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, v na-
daljnjem besedilu: ZZUOOP) dovoli:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima 
delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi 
državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s 
podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni 
delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

2. 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;

3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko 
Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu 
ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko 
Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;

4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in 
zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 12 urah po vstopu;

5. osebi z diplomatskim potnim listom;
6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko 

Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega 
državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slo-
venije, ki se vrača iz tujine;

7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali 
pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko 
Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu 
državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter 
uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;

9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi 
vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno razisko-
vanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi 
dokazili, ter njenim staršem oziroma drugim osebam, ki jih 
prevažajo in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;

10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih poslovnih razlo-
gov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v 
najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne 
več kot 12 ur po prehodu meje;

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

12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdra-
vstvenem pregledu ali posegu v državi članici Evropske unije 
ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno 
po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, 
ko mu zdravstveno stanje to dopušča;

13. 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;

14. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi 
vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi 
članici Evropske unije ali schengenskega območja in se vrača 
čez mejo v 72 urah po prehodu meje;

15. osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj 
z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na 
prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);

16. državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivali-
ščem v Republiki Sloveniji, ki prehaja mejo s sosednjo državo 
zaradi dostopa do prodajalen ali storitev, ki so v sosednji državi 
bližje prebivališču osebe, kot so te prodajalne ali storitve v ob-
čini prebivališča, ali jih v občini prebivališča ni, in se vrača čez 
mejo v dveh urah po prehodu meje. Enako se dovoli državljanu 
sosednje države ali tujcu s prebivališčem v sosednji državi, če 
so prodajalne ali storitve v obmejni občini Republike Slovenije 
bližje prebivališču te osebe.

(2) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 8. točke prejšnjega 
odstavka, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 
(COVID-19) ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osa-
mitev pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

(3) Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slove-
nijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene 
opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) in je 
izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. 
Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karan-
teno na domu.

(4) Osebo iz drugega odstavka 12. člena ZZUOOP, ki v 
Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu 
napoti na dejanski naslov, kjer bo oseba nastanjena. Stroške, ki 
nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, oseba krije sama. 
Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne 
more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se 
mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih 
ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

(5) Osebo iz drugega odstavka 12. člena ZZUOOP, ki 
namerava opravljati delo v Republiki Sloveniji, se v karanteno 
na domu napoti na naslov, ki je naveden v potrdilu delodajalca, 
s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in 
ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje. 
Delodajalec mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja ka-
rantene, ki so določeni z navodilom NIJZ, ter tudi prehrano in 
varovanje v času prestajanja karantene.

(6) Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 iz drugega od-
stavka 12. člena ZZUOOP mora biti opravljen v državi članici 
Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali pri 
organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mi-
krobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so 
navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija 
za zdravje, okolje in hrano.



Uradni list Republike Slovenije Št. 190 / 17. 12. 2020 / Stran 9449 

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

(8) Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen drža-
vljane Republike Slovenije in tujce s prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, se na primeren način seznani z navodili NIJZ o iz-
vajanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.

11. člen
(1) Osebi iz drugega odstavka 12. člena ZZUOOP, za 

katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne 
bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se vstop v 
Republiko Slovenijo ne dovoli.

(2) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki 
nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje 
pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje 
očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-
-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo, kadar 
se njen prevoz opravlja z reševalnim ali sanitetnim vozilom.

(3) 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.

(4) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivali-
ščem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena ka-
rantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ter želita 
prestajati karanteno 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.

12. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem 

dni.

Št. 00717-66/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-1711-0075

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1: Zeleni seznam (seznam epidemiološko varnih držav oziroma administrativnih enot 
držav)

PRILOGA 1: Zeleni seznam (seznam epidemiološko varnih držav oziroma administrativnih enot 
držav) 
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote): 

– pokrajina Grenlandija 
2. Republika Finska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Aland 
3. Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Rogaland 
– administrativna enota Nordland 
– administrativna enota Trøndelag 
– administrativna enota Troms og Finnmark 
 

Tretje države: 
1. Avstralija 
2. Japonska 
3. Koreja, Republika 
4. Nova Zelandija 
5. Republika Ruanda 
6. Republika Singapur 
7. Kraljevina Tajska 
8. Vzhodna republika Urugvaj  
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Priloga 2: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi epide-
miološkimi razmerami)

PRILOGA 2: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi 
epidemiološkimi razmerami) 
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Kneževina Andora 
2. Republika Avstrija 
3. Kraljevina Belgija 
4. Republika Bolgarija 
5. Republika Ciper 
6. Češka republika 
7. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen administrativne enote Nordjylland in pokrajin Ferski 
otoki in Grenlandija 

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

– administrativna enota Uusimaa 
10. Republika Hrvaška 
11. Francoska republika: 

– vse administrativne enote celinske Francije, razen administrativnih enot Bretagne 
(Bretanja) in Corse (Korzika) ter vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskih ozemelj 
Guadeloupe, Martinique in La Reunion 

12. Helenska republika (samo posamezne administrativne enote): 
– vse administrativne enote, razen administrativnih enot Notíou Eyéou (Južnoegejski otoki) 

in Ioníon Níson (Jonski otoki) 
13. Italijanska republika 
14. Republika Latvija 
15. Republika Litva 
16. Madžarska 
17. Kneževina Monako 
18. Zvezna republika Nemčija 
19. Kneževina Lihtenštajn 
20. Veliko vojvodstvo Luksemburg 
21. Republika Malta 
22. Kraljevina Nizozemska 
23. Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Oslo 
– administrativna enota Viken 

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

– vse administrativne enote, razen administrativne enote Islas Canarias (Kanarski otoki) 
31. Kraljevina Švedska 
32. Švicarska konfederacija  
33. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
 
Tretje države: 
34. Islamska republika Afganistan 
35. Republika Albanija 
36. Ljudska demokratična republika Alžirija 
37. Republika Angola 
38. Argentinska republika 
39. Republika Armenija 
40. Azerbajdžanska republika 
41. Zveza Bahami 
42. Država Bahrajn 
43. Ljudska republika Bangladeš 
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44. Republika Belorusija 
45. Belize 
46. Republika Benin 
47. Republika Bocvana 
48. Kraljevina Butan 
49. Večnacionalna država Bolivija 
50. Bosna in Hercegovina 
51. Federativna republika Brazilija 
52. Burkina Faso 
53. Republika Burundi 
54. Republika Kamerun 
55. Republika Zelenortski otoki 
56. Srednjeafriška republika 
57. Republika Čad 
58. Republika Čile 
59. Republika Kolumbija 
60. Zveza Komori 
61. Republika Kostarika 
62. Republika Slonokoščena obala 
63. Dominikanska republika 
64. Demokratična republika Kongo 
65. Republika Ekvador 
66. Arabska republika Egipt 
67. Republika Salvador 
68. Republika Ekvatorialna Gvineja 
69. Država Eritreja 
70. Kraljevina Esvatini 
71. Etiopija 
72. Gabonska republika 
73. Republika Gambija 
74. Republika Gana 
75. Gruzija 
76. Republika Gvatemala 
77. Republika Gvineja 
78. Republika Gvineja Bissau 
79. Kooperativna republika Gvajana 
80. Republika Haiti 
81. Republika Honduras 
82. Republika Indija 
83. Republika Indonezija 
84. Islamska republika Iran 
85. Republika Irak 
86. Država Izrael 
87. Jamajka 
88. Hašemitska kraljevina Jordanija 
89. Kanada 
90. Republika Kazahstan 
91. Republika Kenija 
92. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja) 
93. Republika Kosovo 
94. Država Kuvajt 
95. Kirgiška republika 
96. Libanonska republika 
97. Kraljevina Lesoto 
98. Republika Liberija 
99. Libija 
100. Republika Madagaskar 
101. Republika Malavi 
102. Republika Maldivi 
103. Republika Mali 
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104. Islamska republika Mavretanija 
105. Združene mehiške države 
106. Mongolija 
107. Republika Črna gora 
108. Kraljevina Maroko 
109. Republika Mozambik 
110. Zvezna demokratična republika Nepal 
111. Republika Nikaragva 
112. Republika Niger 
113. Zvezna republika Nigerija 
114. Republika Severna Makedonija 
115. Sultanat Oman 
116. Islamska republika Pakistan 
117. Republika Panama 
118. Neodvisna država Papua Nova Gvineja 
119. Republika Paragvaj 
120. Republika Peru 
121. Republika Filipini 
122. Država Katar 
123. Moldavija, Republika 
124. Republika Kongo 
125. Ruska federacija 
126. Demokratična republika Sao Tome in Principe 
127. Kraljevina Saudova Arabija 
128. Republika Senegal 
129. Republika Sierra Leone 
130. Zvezna republika Somalija 
131. Republika Srbija 
132. Republika Južna Afrika 
133. Republika Južni Sudan 
134. Republika Surinam 
135. Sirska arabska republika 
136. Republika Tadžikistan 
137. Združena republika Tanzanija 
138. Demokratična republika Vzhodni Timor 
139. Togoška republika 
140. Republika Trinidad in Tobago 
141. Republika Tunizija 
142. Republika Turčija 
143. Turkmenistan 
144. Združeni arabski emirati 
145. Ukrajina 
146. Združene države Amerike 
147. Republika Uzbekistan 
148. Bolivarska republika Venezuela 
149. Republika Jemen 
150. Republika Zambija 
151. Republika Zimbabve 
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3332. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 
in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Re-
publike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih  

in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in za-

radi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem 
odlokom začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinemato-
grafskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za tiste obli-
ke ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno 
končnim uporabnikom, ki so kot izjema od prepovedi ponuja-
nja storitev navedene v drugih odlokih, ki jih zaradi zajezitve 
in obvladovanja epidemije COVID-19 izda Vlada Republike 
Slovenije.

2. člen
(1) Prepoved iz prvega odstavka prejšnjega člena ne 

velja za:
– knjižnice, in
– storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine 

brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih povr-
šinah z nepremično kulturno dediščino.

(2) Prepoved iz prvega odstavka prejšnjega člena ne velja 
za muzeje in galerije v statističnih regijah Osrednjeslovenska, 
Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska.

3. člen
(1) Ponujanje storitev iz prve alineje prvega odstavka in 

drugega odstavka prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogo-
jem, da se zagotovi:

– minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu 
s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ),

– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, 
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim upo-
rabnikom, in

– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vsto-
pom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost 
ponujanja storitev končnim uporabnikom.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se 
smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pri-
stojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z viru-
som SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva 
in NIJZ.

(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma 
galerij končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov 
na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je 
poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagoto-
vijo zaščitno opremo.

(5) Knjižnica, muzej oziroma galerija zagotovi spoštovanje 
pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega odstavka 
tega člena.

(6) Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid iz 87. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – 
ZNOrg), s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja 

storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer upošte-
vajo še druge okoliščine glede odpiranja.

4. člen
(1) Ponujanje storitev iz druge alineje prvega odstavka 

2. člena tega odloka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s 

sprejetimi navodili NIJZ, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vsto-

pom in ob izstopu iz ograjene odprte javne površine z nepre-
mično kulturno dediščino.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se 
smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pri-
stojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z viru-
som SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva 
in NIJZ.

(3) Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah z 
nepremično kulturno dediščino, na katerih se ponuja storitev 
dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vo-
denja končnim uporabnikom, se omeji na enega uporabnika 
na 30 kvadratnih metrov ograjene odprte javne površine ali 
na enega uporabnika, če je ograjena odprta javna površina 
manjša od 30 kvadratnih metrov.

(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z ne-
premično kulturno dediščino zagotovi spoštovanje pogojev iz 
prvega odstavka tega člena in omejitev iz prejšnjega odstavka.

5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih 
storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 182/20).

7. člen
Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja do 

vključno 29. decembra 2020.

Št. 00716-13/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-3340-0022

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3333. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Re-
publike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji

1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in za-

radi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem 
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odlokom začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske 
svobode v Republiki Sloveniji.

(2) Za kolektivno uresničevanje verske svobode iz prej-
šnjega odstavka gre v primerih izražanja vere več članov po-
samezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so hkrati 
fizično prisotni v verskem objektu, v obliki bogoslužij, verskih 
obredov, molitev oziroma drugih verskih praks.

(3) Ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev 
gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, je dovoljeno gibanje 
in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma 
druge verske skupnosti tudi izven verskih objektov, ko gre za 
individualno versko duhovno oskrbo.

2. člen
(1) Kolektivno uresničevanje verske svobode iz prvega 

odstavka prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da se 
zagotovi:

– minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih 
verskih skupnosti,

– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih 
objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,

– obvezno nošenje zaščitnih mask,
– prepoved petja, in
– razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih ver-

skih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih 
se kolektivno uresničuje verska svoboda.

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

(3) Število oseb v zaprtih prostorih, v katerih se kolektivno 
uresničuje verska svoboda, se omeji na 30 kvadratnih metrov 
na posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre 
za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj. Če 
je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb 
omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma 
več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinj-
stva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 
1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

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

3. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati začasna 

prepoved verskih obredov iz drugega odstavka 2. člena Odloka 
o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, 
št. 186/20).

5. člen
Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja do 

vključno 29. decembra 2020.

Št. 00716-12/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-3340-0021

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3334. Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom  

na področju voznikov in vozil  
v Republiki Sloveniji

1. člen
Z namenom omejitve gibanja prebivalstva za zajezitev in 

obvladovanje epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno 
prepovedujeta ponujanje in prodajanje blaga in storitev nepo-
sredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji, in sicer se:

1. gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraže-
valnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava 
ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove 
izvajanje:

– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike mo-
tornih vozil;

2. pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posame-
znikom začasno prepove izvajanje:

– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja 

izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov za-
četnikov in za varno vožnjo;

3. pooblaščenim organizacijam začasno prepove izva-
janje:

– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za pre-
voz nevarnega blaga,

– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temelj-
nih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

– rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih 
kvalifikacij,

– preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni 
usposobljenosti upravljavca prevozov,

– osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov uspo-
sobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,

– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja 
kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih 
izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4. Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa 
začasno prepove izvajanje:

– izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, 
učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

– usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in 
dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter 
preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost 

cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen začasna prepoved ponu-

janja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja 
za:

1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, 
ki izvajajo:
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– naloge tehnične službe, strokovne organizacije in poo-
blaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;

2. pooblaščene organizacije, ki izvajajo:
– postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
– redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za 

izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevar-
nega blaga.

(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 
odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanj-
ši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila 
v skladu s sprejetimi navodili in priporočili Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za prepreče-
vanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljeni na spletni 
strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

3. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vo-

zniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi 
začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od uve-
ljavitve tega odloka do 25. decembra 2020, se podaljša do 
28. februarja 2021.

(2) Podaljšanje iz prejšnjega odstavka velja tudi za voz-
niška dovoljenja, teoretični del vozniškega izpita in izkaznice 
o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost zaradi začasne 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 
potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošni-
kom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 165/20) do uveljavitve tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem 

dni.

Št. 00710-75/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-2430-0142

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3335. 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 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom  
v Republiki Sloveniji

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

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem od-

lokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga 
in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike 
Slovenije.

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

dajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za 

osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridel-
kov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil 
in obutve v teh prodajalnah,

– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 

pripomočki,
– tržnice,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– finančne storitve,
– pošto,
– dostavne službe,
– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve po-

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

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

– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, 
pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,

– storitve higienske nege, razen dejavnosti salonov za 
nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in drugih po-
dobnih postopkov,

– storitve izdelave, montaže, popravil in vzdrževanja,
– storitev nege hišnih ljubljenčkov,
– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske 

storitve,
– avtopralnice in kemične čistilnice,
– cvetličarne, drevesnice in vrtnarije,
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alko-

holnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimal-
ni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje 
prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

– 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 ob-
vladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve 
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 zapo-
slene oziroma varovance.

(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.

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

3. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 4. člena tega odloka 

morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stran-

ko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju 
petega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v 
sklopu trgovskega centra,

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

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

4. 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 Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem 
besedilu: 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. člena tega odloka in 
prejšnjega člena se smiselno upoštevajo vsa higienska priporo-
čila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečeva-
nje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani ministrstva in NIJZ.

(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovi-
jo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega 
odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.

(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navo-
dil iz petega odstavka 2. člena tega odloka.

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

5. člen
Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega odloka v stati-

stičnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in 
Gorenjska izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom velja tudi za:

– prodajo oblačil in obutve v prodajalnah, ki v pretežni 
meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri 
čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno,

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo oblačila, tekstil 
in obutev, pri čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno,

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo športno opremo,
– specializirane prodajalne z otroškim programom,
– knjigarne, papirnice, fotokopirnice, prodajalne z drobno 

galanterijo in darilnim programom,
– storitev prodaje motornih vozil,
– storitve nepremičninskega posredovanja.

6. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemelje-

nost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 186/20).

8. člen
Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja do 

vključno 23. decembra 2020.

Št. 00726-48/2020
Ljubljana, dne 17. decembra 2020
EVA 2020-2130-0072

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3336. 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 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

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

1. člen
(1) S tem odlokom se v:
‒ 5. členu Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za 

razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, 
št. 182/20) in

‒ 6. členu Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20)

besedilo »sedem dni« nadomesti z besedilom »do 25. decem-
bra 2020«.

(2) V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 181/20) se v 8. členu za besedo 
»Slovenije« doda besedilo »in velja do 3. januarja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020.

Št. 00725-55/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-2711-0147

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3337. Sklep o podaljšanju ukrepa delnega 
subvencioniranja skrajšanja polnega 
delovnega časa

Na podlagi 10. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) je 
Vlada Republike Slovenije sprejela
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S K L E P
o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja 

skrajšanja polnega delovnega časa

I
Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega de-

lovnega časa, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE), se 
podaljša do 30. junija 2021.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00711-13/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-2611-0058

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3338. Sklep o začasnem prenehanju teka rokov 
za uveljavljanje pravic strank v sodnih 
postopkih, določenih z zakonom

Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodi-
ščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 
63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 
104/20) in predloga predsednika Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije št. Su 407/2020 z dne 16. 12. 2020 je Vlada Repu-
blike Slovenije sprejela

S K L E P
o začasnem prenehanju teka rokov  

za uveljavljanje pravic strank v sodnih 
postopkih, določenih z zakonom

I
Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, 

določeni z zakonom, ne tečejo.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta sklep začne veljati 20. decembra 2020 in velja do 

10. januarja 2021.

Št. 00720-21/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-2030-0059

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

3339. Odlok o predkupni pravici Občine Bistrica 
ob Sotli

Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine 
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 14. redni 
seji dne 11. 12. 2020 sprejel

O D L O K
o predkupni pravici Občine Bistrica ob Sotli

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice 

Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljnjem besedilu: občina) in 
način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na 
teh območjih.

2. člen
(1) Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen 

graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki 
se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– območje za dolgoročni razvoj naselja, kot je določeno v 
veljavnem občinskem prostorskem načrtu.

(2) Območje predkupne pravice obsega tudi območja 
objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture.

3. člen
(1) Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja 

teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih 
aktih.

(2) Za ureditvena območja naselij in območja za dolgoroč-
ni razvoj se upoštevajo območja, kot so določena v veljavnem 
občinskem prostorskem načrtu.

4. člen
(1) Pri obstoječih oziroma predvidenih objektih gospodar-

ske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varo-
valnih koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi 
akti oziroma z drugimi predpisi.

(2) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne 
infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter vsi tisti, 
ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih 
z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.

II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE

5. člen
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na 

nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega 
odloka. O uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne 
pravice na nepremičninah odloča občinska uprava v skladu z 
določili veljavnega zakona.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Do določitve ureditvenih območij naselij in območij za 

dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih, se dru-

ga in četrta alineja prvega odstavka 2. člena tega odloka ne 
uporabljata.

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

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 032-0009/2018-14-1
Bistrica ob Sotli, dne 11. decembra 2020

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak

3340. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve »Pomoč družini na domu« na območju 
Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 15. člena Statuta Občine 
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 14. redni 
seji dne 11. 12. 2020 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene  
storitve »Pomoč družini na domu«  

na območju Občine Bistrica ob Sotli  
za leto 2021

I.
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2021 

19,88 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za ne-
posredno socialno oskrbo 17,60 EUR, stroški vodenja pa 
2,28 EUR.

II.
Občina Bistrica ob Sotli subvencionira ceno socialno-

varstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih 
sredstev uporabnikom storitve v višini 13,88 EUR na efek-
tivno uro.

Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za sub-
vencijo občine, znaša 6,00 EUR na efektivno uro.

III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo in na dan držav-

nega praznika ali dela prostega dne, znaša 21,64 EUR na 
efektivno uro, subvencija občine znaša 15,13 EUR na efektivno 
uro, končna cena za uporabnika znaša 6,51 EUR.

IV.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o soglasju k ceni 

socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini 
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/19).

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

listu Republike Slovenije, uporabljati se začne s 1. 1. 2021.

Št. 032-0009/2018-14-8
Bistrica ob Sotli, dne 11. decembra 2020

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak
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