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Leto XXXI

VLADA
516.

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 besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21
– ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza
potnikov na ozemlju Republike Slovenije
1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 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 prometu, 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, uporabo zaščitnih mask in, če voznik predhodno opravi testiranje na virus SARS-CoV-2 z
metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu:
test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in ima negativen rezultat testa, ki ni starejši
od 72 ur.
(3) Testiranje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za voznike, če:
– imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim
dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega
odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni;
– imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali
testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest
mesecev;
– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(4) Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana
v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah
schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem
besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na
spletni strani NLZOH.
(5) Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih,
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 izvajajo 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.
(6) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih
prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo
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 in njim pripadajočih
smučarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec
naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG
v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na
smučišče.
(2) Če pogoja iz prejšnjega odstavka upravljavec naprav
ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških
naprav in njim pripadajočih prog dovoljena osebam, ki upravljalcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa
HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno
12. leta starosti v spremstvu staršev.
(3) Testiranje ali predložitev negativnega rezultata testa
PCR ali testa HAG po prvem ali drugem odstavku tega člena
ni potrebno za:
– kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in
drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov;
– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega
odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj
sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma
od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca
najmanj 21 dni;
– uporabnike, če imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu
testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni
starejši od šest mesecev;
– uporabnike, če imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest
mesecev.
(4) Določbe iz drugega in tretjega odstavka tega člena
veljajo tudi za osebje žičniških naprav, ki prihaja v neposreden
stik z uporabniki žičniških naprav.
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(5) Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana
v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah
schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in
imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni
na spletni strani NLZOH.
(6) Omejitev iz tega člena ne velja v primerih nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.
4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati 20. februarja 2021 in velja do
26. februarja 2021.
Št. 00710-23/2021
Ljubljana, dne 18. februarja 2021
EVA 2021-2430-0033
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

517.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja
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 besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21
– ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja
in prodajanja blaga in storitev neposredno
potrošnikom na področju voznikov
in vozil v Republiki Sloveniji
1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določijo omejitve in način izvajanja ponujanja
in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.
2. člen
(1) Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja
blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov
in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:
1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne
zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike
pri izvajanju:
– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja
izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
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3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za
prevoz nevarnega blaga,
– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih 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 usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja
kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih
izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:
– 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) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem
besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.
nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19, in pod pogojem, da
osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz
prejšnjega odstavka, predhodno opravijo testiranje na virus
SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi
(v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imajo negativni rezultat
testa, ki ni starejši od 72 ur.
(3) Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba
opraviti, če:
– imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva
proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema
prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj
21 dni,
– imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali
testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest
mesecev, ali
– imajo potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in
od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali
državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah
oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut
za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH)
prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani
NLZOH.
3. člen
(1) Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom
HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo negativni
rezultat testa, ki ni starejši od 72 ur.
(2) Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa
HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če:
– imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva
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proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema
prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj
21 dni,
– imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali
testa HCG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest
mesecev, ali
– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(3) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi
članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma
pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so
objavljeni na spletni strani NLZOH.
4. člen
(1) Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja
blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega
odloka in prejšnjega člena ne velja za:
1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike
pri izvajanju:
– nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;
2. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
– postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
– rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil
za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega
odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila
v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe
z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
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Odlok o spremembah 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 prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE
in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS,
št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije
izdaja

ODLOK
o spremembah 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. 20/21) se v 6. členu v prvem odstavku v
11. točki za besedilom »ki predloži« beseda »potrdilo« nadomesti z besedo »dokazilo«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. osebi, ki predloži dokazilo o cepljenju zoper
COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega
odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj
sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma
od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca
najmanj 21 dni;«.
2. člen
V 9. členu se besedilo »19. februarja 2021« nadomesti z
besedilom »26. februarja 2021«.

5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta odlok začne veljati 20. februarja 2021 in velja do
26. februarja 2021.

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

Št. 00710-22/2021
Ljubljana, dne 18. februarja 2021
EVA 2021-2430-0034
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Št. 00717-14/2021
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2021-1711-0014
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga
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Priloga:
»PRILOGA 1: 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.
Republika Estonija
8.
Republika Finska (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Helsinki - Uusimaa
9.
Republika Hrvaška
10.
Francoska republika:
–
vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskih
ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion
11.
Helenska republika (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Attikís (Atika)
12.
Irska
13.
Italijanska republika (samo posamezne administrativne enote):
–
vse administrativne enote, razen administrativne enote Valle d'Aosta (Dolina Aoste)
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.
Republika Poljska
24.
Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote):
–
vse administrativne enote celinske Portugalske in vsa čezmorska ozemlja, razen
avtonomne regije Açores (Azori)
25.
Romunija
26.
Republika San Marino
27.
Slovaška republika
28.
Sveti sedež (Vatikanska mestna država)
29.
Kraljevina Španija
30.
Kraljevina Švedska
31.
Švicarska konfederacija
Tretje države:
32.
Islamska republika Afganistan
33.
Republika Albanija
34.
Ljudska demokratična republika Alžirija
35.
Republika Angola
36.
Argentinska republika
37.
Republika Armenija
38.
Azerbajdžanska republika
39.
Zveza Bahami
40.
Država Bahrajn
41.
Ljudska republika Bangladeš
42.
Barbados
43.
Republika Belorusija
44.
Belize
45.
Republika Benin
46.
Republika Bocvana
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Kraljevina Butan
Večnacionalna država Bolivija
Bosna in Hercegovina
Federativna republika Brazilija
Burkina Faso
Republika Burundi
Republika Kamerun
Republika Zelenortski otoki
Srednjeafriška republika
Republika Čad
Republika Čile
Republika Kolumbija
Zveza Komori
Republika Kostarika
Republika Slonokoščena obala
Dominikanska republika
Demokratična republika Kongo
Republika Ekvador
Arabska republika Egipt
Republika Salvador
Republika Ekvatorialna Gvineja
Država Eritreja
Kraljevina Esvatini
Etiopija
Gabonska republika
Republika Gambija
Republika Gana
Gruzija
Republika Gvatemala
Republika Gvineja
Republika Gvineja Bissau
Kooperativna republika Gvajana
Republika Haiti
Republika Honduras
Republika Indija
Republika Indonezija
Islamska republika Iran
Republika Irak
Država Izrael
Jamajka
Hašemitska kraljevina Jordanija
Kanada
Republika Kazahstan
Republika Kenija
Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja)
Republika Kosovo
Država Kuvajt
Kirgiška republika
Libanonska republika
Kraljevina Lesoto
Republika Liberija
Libija
Republika Madagaskar
Republika Malavi
Republika Maldivi
Malezija
Republika Mali
Islamska republika Mavretanija
Združene mehiške države
Mongolija
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
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Republika Črna gora
Kraljevina Maroko
Republika Mozambik
Republika Namibija
Zvezna demokratična republika Nepal
Republika Nikaragva
Republika Niger
Zvezna republika Nigerija
Republika Severna Makedonija
Sultanat Oman
Islamska republika Pakistan
Republika Panama
Neodvisna država Papua Nova Gvineja
Republika Paragvaj
Republika Peru
Republika Filipini
Država Katar
Moldavija, Republika
Republika Kongo
Ruska federacija
Saint Lucia
Demokratična republika Sao Tome in Principe
Kraljevina Saudova Arabija
Republika Sejšeli
Republika Senegal
Republika Sierra Leone
Zvezna republika Somalija
Republika Srbija
Republika Južna Afrika
Republika Južni Sudan
Republika Surinam
Sirska arabska republika
Republika Tadžikistan
Združena republika Tanzanija
Demokratična republika Vzhodni Timor
Togoška republika
Republika Trinidad in Tobago
Republika Tunizija
Republika Turčija
Turkmenistan
Združeni arabski emirati
Ukrajina
Združene države Amerike
Vzhodna republika Urugvaj
Republika Uzbekistan
Bolivarska republika Venezuela
Sveti Vincencij in Grenadine
Republika Jemen
Republika Zambija
Republika Zimbabve
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske«.

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
519.

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

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

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih omejitvah pri izvajanju
športnih programov
1. člen
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21) se v 3. členu šesti odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(6) Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo
tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri
izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo
negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR)
ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test
HAG), ki ni starejši od 24 ur.«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi
odstavek, ki se glasita:
»(7) Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne
dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost iz prejšnjega člena, se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG, razen če predložijo
negativni rezultat testa HAG ali testa PCR.
(8) Osebam iz šestega in sedmega odstavka tega člena
testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca
Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca
Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka
cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa
HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in
od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti
odstavek, se beseda »Potrdila« nadomesti z besedo »Dokazila«.
2. člen
V 7. členu se besedilo »19. februarja 2021« nadomesti z
besedilom »26. februarja 2021«.
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Odlok o spremembah 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 prečiščeno 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 Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah 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 na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 20/21) se v
1. členu v tretjem odstavku v prvi alineji besedilo »ki ni starejši
od 24 ur,« črta.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»‒ predložijo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s
katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni
ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema
prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj
21 dni,«.
2. člen
V 5. členu se besedilo »19. februarja 2021« nadomesti z
besedilom »26. februarja 2021«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-11/2021
Ljubljana, dne 18. februarja 2021
EVA 2021-3330-0029
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-10/2021
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2021-3330-0028
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

521.

Odlok o spremembah Odloka 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, 175/20
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

Stran
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ODLOK
o spremembah Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 20/21) se v 3. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom
PCR ali testom HAGT, ki ni starejši od 24 ur,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca
Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca
Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka
cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAGT,
ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.«.
2. člen
V 7. členu se besedilo »19. februarja 2021« nadomesti z
besedilom »26. februarja 2021«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00726-9/2021
Ljubljana, dne 18. februarja 2021
EVA 2021-2130-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

522.

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

Uradni list Republike Slovenije
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah določenih odlokov,
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih
boleznih
1. člen
S tem odlokom se v:
‒ 5. členu Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 190/20, 198/20, 203/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21
in 20/21),
‒ 6. členu Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih
in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/21, 12/21, 15/21 in 20/21),
‒ 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
(Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21,
12/21, 15/21 in 20/21),
‒ 5. členu Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS,
št. 182/20, 190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21 in
20/21) in
‒ 10. členu Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21,
5/21, 9/21, 12/21, 15/21 in 20/21)
besedilo »19. februarja 2021« nadomesti z besedilom »26. februarja 2021«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-13/2021
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2021-2711-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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OBČINE
MORAVSKE TOPLICE
523.

Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov
posameznih vrst komunalne opreme

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 6. člena Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo za območje
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 110/09), izdajam

SKLEP
o indeksiranju obračunskih stroškov
posameznih vrst komunalne opreme
1. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, tj. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(i)), navedeni v 5. členu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo infrastrukturo za območje Občine Moravske Toplice, se indeksirajo v skladu z 2. točko 6. člena odloka,
in za leto 2021 znašajo:
Ceste
Obračunsko
območje
Občina M. Toplice

Cena EUR/m² površina parcele Cpi
2,67

Cena EUR/m²
neto tlorisne
površine Cti
15,08

Vodovod
Obračunsko
območje
Občina M. Toplice

Cena EUR/m² površina parcele Cpi
1,60

Cena EUR/m²
neto tlorisne
površine Cti
9,27

Kanalizacija
Obračunsko
območje

Cena EUR/m² površina parcele Cpi

ČN Bogojina
CN Filovci
ČN Ivanci
ČN Martjanci, Sebeborci
ČN Lukačevci,
Mlajtinci, Moravske
Toplice, Noršinci
ČN Tešanovci

3,06
3,06
4,80

Cena EUR/m²
neto tlorisne
površine Cti
19,00
19,00
12,50

3,88

17,97

3,13
4,03

17,98
15,15

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 2.
2021 naprej.
Št. 426-0005/2021-2
Moravske Toplice, dne 25. januarja 2021
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač
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VSEBINA
516.
517.

518.
519.
520.

521.
522.

VLADA

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja
in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki
Sloveniji
Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih
Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
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Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme
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