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VLADA

tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, no-
gomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet,

– izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev iz 
74. člena ZŠpo-1.

(2) V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvaja-
nje državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih 
prireditev z 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov.

(3) Športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, je ne glede na prvi odstavek 
prejšnjega člena dovoljen proces športne vadbe.

(4) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni do-
voljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, 
da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le 
osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

(5) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora 
Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna pa-
nožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove 
kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za 
šport.

4. člen
Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so 

dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti 
in površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.

5. člen
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri 

izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo 
odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19.

(2) Športniki, strokovni delavci v športu in posamezniki 
morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdrav-
je, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečeva-
nje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.
si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

6. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukre-

pov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

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

začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni 
list RS, št. 204/20).

2. Odlok 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 in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športnih 
programov za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.

2. člen
(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe 

iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) 
nista dovoljena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe 
dovoljen:

– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, med-
narodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 
33. člena ZŠpo-1,

– športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, 
registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih 
reprezentanc,

– poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v 
razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

(3) Proces športne vadbe športnikov iz druge alineje 
prejšnjega odstavka je dovoljeno izvajati na varnem prizori-
šču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično 
izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem 
besedilu: mehurček). Mehurček zajema namestitev, prehrano 
in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v 
mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehur-
ček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja 
procesa športne vadbe v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik 
z osebami, ki niso del mehurčka.

3. člen
(1) V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:
– izvajanje tekmovanj na najvišji kakovostni ravni nacio-

nalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega 
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8. člen
Ta odlok začne veljati 9. januarja 2021 in velja do 

15. januarja 2021.

Št. 00727-1/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-3330-0001

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3. Odlok o spremembi Odloka o začasni 
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – 
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 
39. člena v zvezi s prvim odstavkom 9. člena Zakona o nale-
zljivih 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 spremembi Odloka o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje  

in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20) se v 6. členu 
besedilo »sedem dni« nadomesti z besedilom »do 15. januarja 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-2/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-3330-0002

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

4. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvr-
ševanje prvega odstavka 4. 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 spremembi Odloka o začasnih ukrepih  

za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni 
list RS, št. 188/20, 193/20 in 198/20) se v 7. členu besedilo 
»8. januarja 2021« nadomesti z besedilom »15. januarja 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-1/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2020
EVA 2021-2711-0002

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

5. Odlok o spremembi Odloka o obvezni 
namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok 
v večstanovanjskih stavbah

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s prvim odstav-
kom 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 spremembi Odloka o obvezni namestitvi 

razpršilnikov za razkuževanje rok  
v večstanovanjskih stavbah

1. člen
V Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževa-

nje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 182/20, 
190/20 in 195/20) se v 5. členu besedilo »8. januarja 2021« 
nadomesti z besedilom »15. januarja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-2/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-2711-0003

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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6. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike 
Slovenije

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 omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza 

potnikov na ozemlju Republike Slovenije

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epi-

demije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja 
javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

2. člen
(1) Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v 

medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, 
javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prome-
tu, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega 
prevoza potnikov in avtotaksi prevozov se izvaja v skladu s 
priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi 
vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno 
dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s po-
tnikom. Ves čas prevoza je za voznika in potnike obvezna 
uporaba obrazne zaščitne maske.

(3) Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih pre-
vozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih 
potnikov je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne 
zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, 
posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvaja-
jo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na 
število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže 
desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom.

(4) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih 
prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvaja-
jo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je 
lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike 
je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

3. člen
(1) Obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb ni 

dovoljeno.
(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih 

nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko Ministr-

stvo, pristojno za infrastrukturo, odobri prevoze z žičniškimi 
napravami za prevoz oseb za kategorizirane in profesionalne 
športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo 
tekem in treningov, ki niso prepovedani z drugimi odloki.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukre-

pov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov 
na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 204/20).

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije in velja do 15. januarja 2021.

Št. 00710-2/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-2430-0006

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

7. 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 začetni-
kov,

– 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:
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– 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:

– 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 
nevarnega blaga.

(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejš-
njega odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi 
najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska 
priporočila v skladu s sprejetimi navodili in priporočili Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so 
objavljeni na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sprosca-
nje-ukrepov-covid-19.

3. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukre-

pov 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 uvelja-
vitve tega odloka do vključno 15. januarja 2021, 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 neposre-
dno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposre-
dno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 165/20) do uveljavitve tega od-
loka.

5. člen
Ta odlok začne veljati 9. januarja 2021 in velja do 15. ja-

nuarja 2021.

Št. 00710-1/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-2430-0007

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

8. Odlok o spremembi Odloka 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, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o začasni omejitvi 

kolektivnega uresničevanja verske svobode  
v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20, 
198/20 in 203/20) se v 5. členu besedilo »12. januarja 2021« 
nadomesti z besedilom »15. januarja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-2/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-3340-0001

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

9. 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, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) Vlada Republike 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 ponujanja 
storitev navedene v drugih odlokih, ki jih zaradi zajezitve in ob-
vladovanja epidemije COVID-19 izda Vlada Republike Slovenije.

2. člen
Prepoved iz prvega odstavka prejšnjega člena ne velja za:
– izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega 

knjižničnega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih 
prevzemnih mestih knjižnic, in
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– storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dedišči-
ne brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih 
površinah z nepremično kulturno dediščino.

3. člen
(1) Ponujanje storitev iz druge alineje prejšnjega člena 

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, 
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 na ograjenih odprtih javnih površinah z 
nepremično kulturno dediščino, na katerih se ponuja storitev 
dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega 
vodenja končnim uporabnikom, se omeji na enega uporab-
nika na 30 kvadratnih metrov ograjene odprte javne površine 
ali na enega uporabnika, če je ograjena odprta javna površi-
na manjša od 30 kvadratnih metrov.

(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z nepre-
mično kulturno dediščino zagotovi spoštovanje pogojev iz pr-
vega odstavka tega člena in omejitev iz prejšnjega odstavka.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukre-

pov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

5. 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. 190/20, 198/20 in 203/20).

6. člen
Ta odlok začne veljati 9. januarja 2021 in velja do 

15. januarja 2021.

Št. 00716-1/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-3340-0002

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

10. Odlok o spremembi Odloka o začasni 
delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb 
s SARS-CoV-2

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, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) in 46. člena Zakona o začasnih ukrepih za omili-
tev 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 spremembi Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 

preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepo-

vedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 193/20, 196/20 in 204/20) se v 10. členu be-
sedilo »11. januarja 2021« nadomesti z besedilom »15. januarja 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-2/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-1711-0002

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

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

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 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 spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi 
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 

zajezitve in obvladovanja nalezljive  
bolezni COVID-19

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

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 204/20) se v 9. členu v petem odstavku 
črta besedilo »in je opravljen v državah članicah EU oziroma 
schengenskega območja«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 iz prejšnjega 

odstavka mora biti opravljen po PCR metodi 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 ali po HAG metodi v državi članici 
Evropske unije ali schengenskega območja.«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slo-

venijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene 
opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po 
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PCR metodi in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena 
prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi 
v karanteno na domu.«.

2. člen
V 10. členu se 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»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. 
Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne 
more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi 
oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po 
opravljenem prevozu;«.

3. člen
V 11. členu se črtajo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odsta-

vek. Dosedanji sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek posta-
nejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.

4. člen
V 14. členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo 

»in velja do 15. januarja 2021«.

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

sestavni del tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta odlok začne veljati 9. januarja 2021.

Št. 00717-1/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-1711-0003

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja 
visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2) 
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Kneževina Andora 
2. Republika Avstrija 
3. Kraljevina Belgija 
4. Republika Bolgarija 
5. Republika Ciper 
6. Češka republika 
7. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen pokrajin Grenlandija in Ferski otoki 
8. Republika Estonija 
9. Republika Hrvaška 
10. 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 

11. Helenska republika (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Anatolikí Makedhonía ke Thráki (Vzhodna Makedonija in Trakija) 
– administrativna enota Kentrikí Makedhonía (Osrednja Makedonija) 
– administrativna enota Dhitikí Makedhonía (Zahodna Makedonija) 
– administrativna enota Thessalía (Tesalija) 

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

– administrativna enota Oslo 
– administrativna enota Viken 

23. Republika Poljska 
24. Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen avtonomne regije Madeira 
25. Romunija 
26. Republika San Marino 
27. Slovaška republika 
28. Sveti sedež (Vatikanska mestna država) 
29. Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen administrativne enote Islas Canarias (Kanarski otoki) 
30. Kraljevina Švedska 
31. Švicarska konfederacija  
32. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
 
Tretje države: 
33. Islamska republika Afganistan 
34. Republika Albanija 
35. Ljudska demokratična republika Alžirija 
36. Republika Angola 
37. Argentinska republika 
38. Republika Armenija 
39. Azerbajdžanska republika 
40. Zveza Bahami 
41. Država Bahrajn 
42. Ljudska republika Bangladeš 
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43. Republika Belorusija 
44. Belize 
45. Republika Benin 
46. Republika Bocvana 
47. Kraljevina Butan 
48. Večnacionalna država Bolivija 
49. Bosna in Hercegovina 
50. Federativna republika Brazilija 
51. Burkina Faso 
52. Republika Burundi 
53. Republika Kamerun 
54. Republika Zelenortski otoki 
55. Srednjeafriška republika 
56. Republika Čad 
57. Republika Čile 
58. Republika Kolumbija 
59. Zveza Komori 
60. Republika Kostarika 
61. Republika Slonokoščena obala 
62. Dominikanska republika 
63. Demokratična republika Kongo 
64. Republika Ekvador 
65. Arabska republika Egipt 
66. Republika Salvador 
67. Republika Ekvatorialna Gvineja 
68. Država Eritreja 
69. Kraljevina Esvatini 
70. Etiopija 
71. Gabonska republika 
72. Republika Gambija 
73. Republika Gana 
74. Gruzija 
75. Republika Gvatemala 
76. Republika Gvineja 
77. Republika Gvineja Bissau 
78. Kooperativna republika Gvajana 
79. Republika Haiti 
80. Republika Honduras 
81. Republika Indija 
82. Republika Indonezija 
83. Islamska republika Iran 
84. Republika Irak 
85. Država Izrael 
86. Jamajka 
87. Hašemitska kraljevina Jordanija 
88. Kanada 
89. Republika Kazahstan 
90. Republika Kenija 
91. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja) 
92. Republika Kosovo 
93. Država Kuvajt 
94. Kirgiška republika 
95. Libanonska republika 
96. Kraljevina Lesoto 
97. Republika Liberija 
98. Libija 
99. Republika Madagaskar 
100. Republika Malavi 
101. Republika Maldivi 
102. Republika Mali 
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103. Islamska republika Mavretanija 
104. Združene mehiške države 
105. Mongolija 
106. Republika Črna gora 
107. Kraljevina Maroko 
108. Republika Mozambik 
109. Republika Namibija 
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. Vzhodna republika Urugvaj 
148. Republika Uzbekistan 
149. Bolivarska republika Venezuela 
150. Republika Jemen 
151. Republika Zambija 
152. Republika Zimbabve 
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VRHOVNO SODIŠČE
12. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe 

o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona 
o sodiščih zaradi razglašene epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (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) izdaja 
predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Odredbe o posebnih 
ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi 

razglašene epidemije nalezljive bolezni  
COVID-19 na območju Republike Slovenije

V Odredbi o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o so-
diščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 
na območju Republike Slovenije z dne 13. 11. 2020 (Uradni list 
RS, št. 165/20) se drugi odstavek 2. točke (Obseg poslovanja 
sodišč) dopolni tako, da se glasi: „Ne glede na prejšnji odstavek 
sodišča poslujejo v neomejenem obsegu:

– v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski pregon za-
staral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe,

– v individualnih sporih o obstoju ali prenehanju delov-
nega razmerja,

– v socialnih sporih o pravicah na področju obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer 
brezposelnosti ter v socialnih sporih o pravici do denarne 
socialne pomoči.“

6. točka (Veljavnost odredbe) se spremeni tako, da se 
glasi: „Ta odredba začne veljati 16. novembra 2020 in velja do 
31. januarja 2021.“

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. Su 407/2020-383
Ljubljana, dne 7. januarja 2021

Predsednik Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije

mag. Damijan Florjančič



Uradni list Republike Slovenije Št. 2 / 7. 1. 2021 / Stran 13 

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

13. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
november 2020

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, november 2020

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu novembra 2020 v primerjavi z 
oktobrom 2020 je bil 0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 
2020 je bil 0,009.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca novembra 2020 je bil 0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu novembra 2020 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,010.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin no-
vembra 2020 v primerjavi z oktobrom 2020 je bil –0,008.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do novembra 2020 je bil –0,008.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do novembra 2020 je bil –0,001.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 
2020 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,009.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do novembra 2020 v primerjavi s povprečjem 
leta 2019 je bil 0,000.

Št. 9621-186/2020/5
Ljubljana, dne 21. decembra 2020
EVA 2020-1522-0038

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada 
Republike Slovenije
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POPRAVKI

14. Popravek Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)

Na podlagi prvega 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
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona  
o preprečevanju pranja denarja in financiranja 

terorizma (ZPPDFT-1B)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prepre-
čevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B), 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020, se 
v 53. členu besedilo prvega odstavka pravilno glasi:

»(1) Drugi odstavek novega 4.a člena zakona se začne 
uporabljati tri mesece po uveljavitvi podzakonskega predpisa 
iz devetega odstavka novega 4.a člena zakona.«.

Št. 480-01/20-02/16
Ljubljana, dne 6. januarja 2021
EPA 1191-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Uršula Zore Tavčar
generalna sekretarka

15. Popravek Sklepa o ceni opravljanja 
storitev javne službe čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode

Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni 
list RS, št. 112/05, 102/07, 109/09, 38/10), 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) izdajam

P O P R A V E K
Sklepa o ceni opravljanja storitev javne  

službe čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode

1. člen
V Sklepu o ceni opravljanja storitve javne službe čišče-

nja komunalne in padavinske odpadne vode, objavljenem v 
Uradnem listu RS, št. 202/20 z dne 30. 12. 2020 se točka I. 
spremeni tako, da se glasi:

»Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe či-
ščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 
1,0660 €/m3.«

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021.

Št. 032-01/2018-14. redna
Bovec, dne 5. januarja 2021

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

PREKLICI

16. Preklic objave Odloka o proračunu Občine 
Lendava za leto 2021

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) Uradni list RS objavlja

P R E K L I C
objave Odloka o proračunu  

Občine Lendava za leto 2021

Preklicujemo objavo Odloka o proračunu Občine Lendava 
za leto 2021, objavljen v Uradnem listu RS, št. 200-3666/20, 
z dne 29. 12. 2020.

Št. 1/2021
Ljubljana, dne 5. januarja 2021

Denis Stroligo
direktor

17. Preklic objave Odloka o proračunu Občine 
Lendava za leto 2022

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) Uradni list RS objavlja

P R E K L I C
objave Odloka o proračunu  

Občine Lendava za leto 2022

Preklicujemo objavo Odloka o proračunu Občine Lendava 
za leto 2022, objavljen v Uradnem listu RS, št. 200-3667/20, 
z dne 29. 12. 2020.

Št. 2/2021
Ljubljana, dne 5. januarja 2021

Denis Stroligo
direktor

18. Preklic objave Sklepa o ekonomski ceni 
za Vrtec Lendava

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) Uradni list RS objavlja

P R E K L I C
objave Sklepa o ekonomski ceni  

za Vrtec Lendava

Preklicujemo objavo Sklepa o ekonomski ceni za Vrtec 
Lendava, objavljen v Uradnem listu RS, št. 200-3668/20, z dne 
29. 12. 2020.

Št. 3/2021
Ljubljana, dne 5. januarja 2021

Denis Stroligo
direktor
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19. Preklic objave Sklepa o ceni socialno 
varstvene storitve Pomoč družini na domu

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) Uradni list RS objavlja

P R E K L I C
objave Sklepa o ceni socialno varstvene storitve 

Pomoč družini na domu

Preklicujemo objavo Sklepa o ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 200-3669/20, z dne 29. 12. 2020.

Št. 4/2021
Ljubljana, dne 5. januarja 2021

Denis Stroligo
direktor
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