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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, 175/20
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

ODLOK
o začasni prepovedi ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNO
1. člen
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva, in zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
II. IZJEME BREZ POGOJA TESTA
2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. lekarne,
2. bencinske servise,
3. finančne storitve,
4. geodetske storitve,
5. pošto,
6. dostavne službe,
7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru,
kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec
storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave;
opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v
katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni
storitvi ni mogoče prezračiti,
8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih,
hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno,
da ni stika s potrošniki,
9. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske
storitve,
10. osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in
alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, vključno s prodajo
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kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik
s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete
hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
11. čistilne servise in čistilnice,
12. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve
popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice,
delavnice za popravilo koles),
13. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje 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 obvladovanja 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 zaposlene oziroma varovance, pri čemer je treba zagotoviti minimalni
stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih
priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).
(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so
kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19.
III. IZJEME S POGOJEM TESTA
3. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka prepoved ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja tudi za:
1. opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon,
ki ureja trgovino,
2. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter
storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
3. storitve nepremičninskega posredovanja,
4. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih
salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti
salonov za nego telesa),
5. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja do 10 oseb (kot na primer inštrukcije,
jezikovne šole, strokovne delavnice),
6. storitve salonov za nego živali.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega
odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz
prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na
virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem
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besedilu: test HAGT) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo
(v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje in
prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo le
zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.
(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom
PCR ali testom HAGT, ki ni starejši od 48 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.
(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka 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 Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
4. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka in prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
statistični regiji Obalno-kraška ne velja za:
1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za
osebno nego in čiščenje,
2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi
pripomočki,
3. kmetijske prodajalne,
4. specializirane prodajalne z otroškim programom,
5. prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto
blaga,
6. tržnice,
7. premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in
proizvodov kmetovalcev,
8. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
9. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter
storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
10. storitve nepremičninskega posredovanja,
11. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura,
dejavnosti salonov za nego telesa),
12. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega
izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
13. storitve salonov za nego živali.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega
odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz
prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na
virus SARS-CoV-2 s testom HAGT ali s testom PCR, pri čemer
lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.
(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom
PCR ali testom HAGT, ki ni starejši od 48 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.
(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije
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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.
IV. DRUGI POGOJI
5. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom
je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi
navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov,
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom, in
– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2., 3., 4. in 6. člena tega
odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni
strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 m2 na posamezno stranko ali na
eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2. Če gre za
odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom omeji na 10 m2 na posamezno stranko.
(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega
odstavka tega člena, navodil iz drugega odstavka tega člena in
pogojev iz drugega odstavka 3. člena tega odloka ter drugega
odstavka prejšnjega člena.
(5) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navodil iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
6. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena
morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 m2 na posamezno stranko v celotnem
trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka
prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega
centra,
– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna
oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do
5. marca 2021.
Št. 00726-11/2021
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2021-2130-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Odlok 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 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 začasni delni omejitvi gibanja ljudi
in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja
okužb s SARS-CoV-2
1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s
SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19 začasno delno omeji gibanje ljudi in omeji oziroma
prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.
(2) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo
za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih
skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.
2. člen
Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 6.00 uro, razen za
primere:
1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
2. prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih
delovnih nalog,
3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z
namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo
državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.
3. člen
V Obalno-kraški statistični regiji se gibanje omeji na to
regijo, razen če ta odlok določa drugače.
4. člen
(1) Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena
in drugimi statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu:
NIJZ) za posameznike dovoljeno za:
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih
nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za
izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter
zdraviliškega zdravljenja,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem
pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na
zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
11. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično
regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega
prebivališča v Republiki Sloveniji,
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12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik
izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim
ustreznim dokazilom.
(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za
ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.
(3) Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena
in drugimi statistični regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ
dovoljeno tudi posamezniku, ki:
– predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z
metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu:
test PCR) ali hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu:
test HAG), ki ni starejši od 48 ur,
– 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,
– ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa
HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– ima potrdilo zdravnika, da je prebolel 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 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 Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
(5) Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji iz
prejšnjega člena, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v
statistični regiji iz prejšnjega člena in hkrati stalno ali začasno
prebivališče v drugi statistični regiji, je lahko nastanjen samo
na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema
prebivališčema med statističnimi regijami.
(6) Pri prehajanju med statistično regijo iz prejšnjega
člena in drugimi statističnimi regijami, mora imeti posameznik
pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja
izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano
čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz sedmega odstavka tega
člena. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi regijami na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka tega
člena. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati
uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega
odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.
(7) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje
iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov
skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s tem členom gibljejo
in zadržujejo z njim,
6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom
tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da
jih bo spoštoval.
5. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.
(2) V statistični regiji iz 3. člena tega odloka je zbiranje
ljudi prepovedano.
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(3) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja,
praznovanja in poroke.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane
ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in
prepovedi iz tega odloka.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena, minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko
dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.
6. člen
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja
okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa
higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena
na spletnih straneh NIJZ.
7. člen
(1) Ne glede na prvi in drugi odstavek 5. člena tega odloka lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob
upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih
krajih izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri
se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.
(2) Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti iz prejšnjega odstavka, pri kateri je mogoče do
drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre
medsebojne razdalje, ne glede na določbe drugih odlokov
posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba
nositi zaščitne maske.
8. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
9. člen
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z
zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka
poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorujejo tudi Policija in
občinska redarstva v okviru svojih pristojnosti.
(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik
Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more
preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma
obvesti najbližjo postajo Policije.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do
5. marca 2021.
Št. 00717-16/2021
Ljubljana, dne 25. februarja 2021
EVA 2021-1711-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

537.

Odlok o omejitvi in načinu izvajanja
preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti
za upravljanje energetskih naprav

Na podlagi 2. in 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

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja
o strokovni usposobljenosti za upravljanje
energetskih naprav
1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja
preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje
energetskih naprav v Republiki Sloveniji.
2. člen
(1) Opravljanje preizkusov znanja iz prejšnjega člena 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 člani komisije, ki izvajajo preizkuse znanja
o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav,
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 sedem dni.
(2) Članom komisije 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 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 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne
in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
3. člen
Preizkus znanja sme istočasno opravljati največ 10 kandidatov, upoštevajoč priporočila 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.
4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja in podaljšanju veljavnosti potrdil o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih
naprav v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 12/21).
6. člen
Ta odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do
5. marca 2021.
Št. 00710-18/2021
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2021-2430-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
538.

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;
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:

Št.

27 / 25. 2. 2021 /

Stran

1771

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,
enkrat tedensko izvedejo 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.
(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 sedmih dni.
(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 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 najmanj-
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ši 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.
5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do
5. marca 2021.
Št. 00710-25/2021
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2021-2430-0035
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

539.

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 enkrat
tedensko 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.
(3) 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. Voznik mora enkrat
tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom
PCR ali testom HAG in imeti negativen rezultat testa.

Uradni list Republike Slovenije
(4) 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.
(5) V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora
spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na
virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in imeti negativen rezultat testa.
(6) Testiranje iz drugega, tretjega in petega odstavka
tega člena ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih,
posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železniškem
prometu in voznike avtotaksi prevozov, če:
– imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim
oseba 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;
– 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.
(7) 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.
3. člen
(1) Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v regijah: Pomurska, Podravska,
Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska,
Goriška, Obalno-kraška 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 upravljavcu 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 potrdilo o cepljenju zoper
COVID-19, s katerim oseba 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;
– 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.
(5) Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana
v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah
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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.

KONČNA DOLOČBA

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

Št. 00710-26/2021
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2021-2430-0036
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

540.

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

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

ODLOK
o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
1. člen
(1) 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,
20/21 in 25/21),
‒ 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, 20/21 in 25/21),
‒ 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
(Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21,
12/21, 15/21, 20/21 in 25/21),
‒ 5. členu Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS,
št. 182/20, 190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21,
20/21 in 25/21),
‒ 5. členu Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 20/21
in 25/21)
besedilo »26. februarja 2021« nadomesti z besedilom
»5. marca 2021«.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-14/2021
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2021-2711-0034
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do
5. marca 2021.

Stran

541.

Odlok o spremembah 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 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 in 25/21) se v 3. členu
v šestem odstavku številka »24« nadomesti s številko »48«.
2. člen
V 7. členu se besedilo »26. februarja 2021« nadomesti z
besedilom »5. marca 2021«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-12/2021
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2021-3330-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

542.

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
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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 in 25/21) se v 9. členu besedilo
»26. februarja 2021« nadomesti z besedilom »5. marca 2021«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega odloka.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2
sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-15/2021
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2021-1711-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga 1
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Priloga 1:
»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 Guyane, Martinique in La Reunion
11.
Helenska republika (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Attikís (Atika)
–
administrativna enota Dhitikís Elládhas (Zahodna Grčija)
–
administrativna enota Stereás Elládhas (Osrednja Grčija)
12.
Irska
13.
Italijanska republika (samo posamezne administrativne enote):
–
vse administrativne enote, razen administrativnih enot Valle d'Aosta (Dolina Aoste) in
Sardegna (Sardinija)
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.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Islamska republika Afganistan
Republika Albanija
Ljudska demokratična republika Alžirija
Republika Angola
Antigva in Barbuda
Argentinska republika
Republika Armenija
Azerbajdžanska republika
Zveza Bahami
Država Bahrajn
Ljudska republika Bangladeš
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43.
44.
45.
46.
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.
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Barbados
Republika Belorusija
Belize
Republika Benin
Republika Bocvana
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
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103.
104.
105.
106.
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.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Malezija
Republika Mali
Islamska republika Mavretanija
Združene mehiške države
Mongolija
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«.
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Priloga 2
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Priloga 2:
»PRILOGA 2: Seznam držav članic EU/schengenskega območja, katerih 14-dnevna incidenca
primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100 000 prebivalcev je višja od 14-dnevne incidence v
Republiki Sloveniji:
1.
2.

Češka republika
Republika Estonija«.
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OBČINE
CELJE
543.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi
v Mestni občini Celje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,
57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20
– ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17
– odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl.
US) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne
občine Celje na 13. dopisni seji, ki je potekala od dne 19. 2.
2021 do vključno dne 22. 2. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih
cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni
občini Celje
1. člen
V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12 in
75/12) se v prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na
območju Mestne občine Celje«, pod točko »2. PARKIRIŠČA –
II. CONA«, v peti vrstici tabele za besedilom »mesečna dovolilnica samo za parkirišče Teharska cesta ali parkirišče Mestni
park«, izbriše besedilo: »ali Oblakova ulica 2«.
mesečna dovolilnica samo za parkirišče Teharska
cesta ali parkirišče Mestni park

25,00

2. člen
V prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, pod točko »6. ZAKUPLJENA
PARKIRIŠČA«, se v prvi vrstici za besedilom »Ipavčeva ulica
(bolnica)« doda besedilo: »parkirišče Železniška postaja«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. marca 2021.
Št. 0302-7/2011-13
Celje, dne 23. februarja 2021
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

DOBREPOLJE
544.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti na programu splošne ambulante
v socialnovarstvenem zavodu

Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08

– ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 –
ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, 73/19,
82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE), Odloka
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Grosuplje (Uradni list RS, št. 61/14) in 14. člena Statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet
Občine Dobrepolje na 4. izredni seji dne 23. 2. 2021 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
v osnovni zdravstveni dejavnosti na programu
splošne ambulante v socialnovarstvenem
zavodu
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Dobrepolje
ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne
zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg
opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa
splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu.
Gre za program 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov
za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen
Ta koncesijski akt ureja podelitev koncesije v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu na območju Občine Dobrepolje v predvidenem obsegu 0,25 tima, pri čemer se podeli
koncesija v obsegu programa kakor sledi:
Koncesija 1: Zavod Sv. Terezije, socialno varstveni zavod,
v obsegu 0,25 tima splošne ambulante v socialnovarstvenem
zavodu
Koncesija se podeli v trajanju 15 let, šteto od dneva
začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja
zdravstveno dejavnost.
3. člen
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more
zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot
je določen z mrežo javne zdravstvene službe, dosedanjemu
izvajalcu koncesije pa koncesija preneha veljati.
4. člen
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
v Občini Dobrepolje, lahko opravljajo na podlagi koncesije
domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi
predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi
za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju programa splošne
ambulante v socialnovarstvenem zavodu v Občini Dobrepolje,
na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in
za svoj račun.
6. člen
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
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Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s
tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe tega odloka.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost
osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine,
vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno
dejavnost.
7. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih
določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene
dejavnosti na področju splošne medicine, določene v razpisni
dokumentaciji.
8. člen
Koncesijo podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije,
občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in
koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta
določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu,
ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
10. člen
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
11. člen
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na
način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno
dejavnost.
12. člen
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s
prejšnjim stavkom je ničen.
13. člen
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se
uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom,
ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 0142-0001/2021-11
Videm, dne 23. februarja 2021
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
545.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu
Sonček

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
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62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
14/15 – ZUUJFO in 55/17), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB,
79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19)
in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 23. redni seji dne 24. 2. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev
v vrtcu Sonček
1. člen
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji
višini:
– Prva starostna skupina – jaslični
oddelek (1–3 let)
– Druga starostna skupina (3–6 let),
celodnevni program
– Prva starostna skupina (1–3 let),
poldnevi program
– Druga starostna skupina (3–6 let),
poldnevni program

474,12 EUR
363,67 EUR
379,30 EUR
290,94 EUR.

2. člen
Mesečni strošek živil za prehrano znaša 21,49 EUR na
otroka oziroma 1,02 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka
je 1,02 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana
cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno
programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. To pomeni, da se staršu odbije strošek živil v deležu,
ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo.
3. člen
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za
stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki
jo krije lokalna skupnost zavezanka.
4. člen
Sredstva za delo specialnega pedagoga v vrtcu »Sonček«
za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu z
odločbo Zavoda RS za šolstvo, izven ekonomske cene.
5. člen
Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost
za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten. Starši morajo
odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtec. Dnevna postavka
odsotnosti za en in dva dni se ne bosta odštevala od plačila.
6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici,
po veljavni zakonodaji, dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko v polletnih mesecih (junij, julij in
avgust) uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo
za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni
vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 %
zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Rezervacijo uveljavljajo na obrazcu Vloga za uveljavljanje rezervacije,
ki jo prejmejo pri pomočnici ravnatelja v vrtcu ali svetovalni delavki vrtca oziroma na spletni strani vrtca. Vlogo za uveljavljanje
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rezervacije v poletnih mesecih so dolžni vložiti najkasneje en
teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem
vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok
razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer
imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
7. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre
za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni,
vendar le na podlagi zdravniškega potrdila. Postopek uveljavljanja rezervacije je enak tistemu za uveljavljanje rezervacije
v poletnih mesecih.
8. člen
Določilo iz 6. in 7. člena sklepa velja samo za starša, ki
imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici in so otroci vključeni v Vrtec Sonček v Svetem Juriju ob Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino,
plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev. Določilo iz 6. in 7. člena sklepa ne velja za starše, ki imajo skupaj
z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
in so otroci vključeni v vrtec, ki ima sedež izven Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici.
9. člen
Osnovna šola Sveti Juri ob Ščavnici zaračunava stroške
oskrbe staršem na podlagi sprejete ekonomske cene, Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici pa razliko med plačili staršev in dejanskimi mesečnimi stroški do vrednosti programov, določenih z
ekonomsko ceno.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 3. 2021.
Št. 602-0008/2020
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 24. februarja 2021
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana
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