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VLADA
626. Odlok 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 pre-
čiščeno 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 od-
stavka 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 Repu-
blike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih  

s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih

1. člen
(1) S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi 

v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedi-
lu: zavodi) zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19, in sicer v:

– glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega po-
uka,

– višjih strokovnih šolah, univerzah in samostojnih viso-
košolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, 
seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in 
individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, 
ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),

– študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki 
imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih 
družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je za-
radi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj 
stalnega bivališča, ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, 
laboratorijske vaje in individualni pouk.

(2) Zaposleni v zavodih se enkrat tedensko testirajo na 
virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem 
besedilu: test HAG).

(3) Zaposlenim v zavodih testiranja ni treba opraviti, če:
– predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 

z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: 
test PCR) ali testa HAG,

– predložijo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s ka-
terim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva 
proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali pro-

izvajalca MODERNA najmanj 14 dni, oziroma od prejema prve-
ga odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

– imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali 
testa PCR, 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.

(4) Dokazila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upo-
števajo, 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.

2. člen
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja 

za:
– zaposlene v zavodih in posameznike, ki v zavodih 

opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali 
avtorske pogodbe),

– člane organov zavodov.

3. člen
Zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati pripo-

ročene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 6. marca 2021 in velja do 12. mar-

ca 2021, uporabljati se začne 8. marca 2021, do takrat pa se 
uporablja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21).

Št. 00723-1/2021
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EVA 2021-3330-0032

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si



Stran 2040 / Št. 30 / 4. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije

627. Odlok 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, 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

O D L O K
o določitvi pogojev vstopa  

v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve  
in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

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

lezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) 
določijo pogoji vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji in 
na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, 
na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen pre-
stop državne meje Republike Slovenije.

(2) Kontrolne točke na notranjih mejah se delijo v dve 
kategoriji:

– kontrolne točke kategorije »A«, na katerih je v skladu 
z določbami tega odloka dovoljen prestop meje vsakomur, in

– kontrolne točke kategorije »B«, na katerih je dovoljen 
prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od izjem iz 10. čle-
na tega odloka, in osebam iz tretjega odstavka 2. člena, četrte-
ga odstavka 3. člena in tretjega odstavka 4. člena tega odloka.

(3) Kontrolne točke kategorije »A« obratujejo neprekinje-
no. Čas obratovanja kontrolnih točk kategorije »B«, določen s 
tem odlokom, se objavi tudi na spletni strani policije.

2. člen
(1) Kontrolne točke kategorije »A« na cestnih povezavah 

na mejnem območju z Italijansko republiko so:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti in
3. Škofije ‒ Rabuiese.
(2) Kontrolne točke kategorije »B« na cestnih povezavah 

na mejnem območju z Italijansko republiko so:
1. Krvavi potok ‒ Pesse (med 5. in 23. uro),
2. Robič ‒ Stupizza (med 5. in 23. uro, nedelja in prazniki 

zaprto),
3. Predel ‒ Predil (med 6. in 9. uro ter med 15. in 18. uro, 

nedelja in prazniki zaprto),
4. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Ga-

briele) (med 6. in 21. uro),
5. Neblo ‒ Vallico di Venco (med 7. in 9. uro ter med 16. in 

19. uro) in
6. Rateče (med 6. in 21. uro).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega 

in drugega odstavka tega člena je dovoljen samo državlja-
nom Republike Slovenije in državljanom držav članic Evrop-
ske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v 
občini Republike Slovenije, ki meji na Italijansko republiko, ter 
državljanom Italijanske republike in državljanom držav članic 
Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebi-
vališče v administrativni enoti Italijanske republike, ki meji na 
Republiko Slovenijo.

3. člen
(1) Kontrolne točke kategorije »A« na cestnih povezavah 

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

4. Gornja Radgona – Bad Radkersburg in
5. Gederovci – Sicheldorf.
(2) Kontrolne točke kategorije »B« na cestnih povezavah 

na mejnem območju z Republiko Avstrijo so:
1. Holmec – Grablach (med 5. in 23. uro),
2. Vič – Lavamund (med 5. in 23. uro),
3. Šentilj – magistrala (med 5. in 7. uro ter 17. in 19. uro),
4. Trate – Mureck (med 5. in 8. uro ter 16. in 20. uro),
5. Jurij – Langegg (med 5. in 8. uro ter 16. in 19. uro) in
6. Kuzma – Bonisdorf (med 4. in 23. uro).
(3) Kontrolni točki kategorije »A« na železniški povezavi 

na mejnem območju z Republiko Avstrijo sta Šentilj ‒ Spielfeld 
(Eisenbahn) in Železniška postaja Maribor.

(4) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega 
in drugega odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom 
Republike Slovenije in državljanom držav članic Evropske unije 
ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v občini Re-
publike Slovenije, ki meji na Republiko Avstrijo, ter državljanom 
Republike Avstrije in državljanom držav članic Evropske unije 
ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administra-
tivni enoti Republike Avstrije, ki meji na Republiko Slovenijo.

4. člen
(1) Kontrolni točki kategorije »A« na cestnih povezavah 

na mejnem območju z Madžarsko sta:
1. Dolga vas – Redics in
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Kontrolni točki kategorije »B« na cestnih povezavah 

na mejnem območju z Madžarsko sta:
1. Hodoš (med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 

19. in 20. uro) in
2. Čepinci (med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega 

in drugega odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom 
Republike Slovenije in državljanom držav članic Evropske unije 
ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v občini Re-
publike Slovenije, ki meji na Madžarsko, ter državljanom Ma-
džarske in državljanom držav članic Evropske unije ali schen-
genskega območja, ki imajo prebivališče v administrativni enoti 
Madžarske, ki meji na Republiko Slovenijo.

5. člen
(1) Kontrolne točke kategorije »A« na letalskih povezavah 

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

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

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

6. člen
(1) Kontrolni točki kategorije »A« na pomorskih poveza-

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

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

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

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

7. člen
Policija za kontrolne točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka 

vzpostavi stalni nadzor prehajanja kontrolnih točk v dogovoru 
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z Ministrstvom za zunanje zadeve in z varnostnimi organi so-
sednjih držav, za kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka 
pa v dogovoru z obratovalcem letališča oziroma upravljavcem 
pristanišča.

8. člen
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev 

ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz 2., 3. in 4. člena tega 
odloka.

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

miološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti 
države določi države ali administrativne enote držav, za katere 
obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v 
nadaljnjem besedilu: rdeči seznam). Rdeči seznam je določen 
v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih 
straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje 
zadeve.

(2) Kadar med administrativnimi enotami posamezne dr-
žave obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada 
Republike Slovenije določi, da so na rdečem seznamu le po-
samezne administrativne enote te države.

(3) V državah ali administrativnih enotah držav, ki niso 
uvrščene na rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z 
virusom SARS-CoV-2. Osebe, ki prihajajo iz teh držav ali ad-
ministrativnih enot držav, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo 
brez napotitve v karanteno na domu.

(4) Enako kot države članice schengenskega območja se 
po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina 
Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska 
mestna država).

(5) Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih 
enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na 
domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z meto-
do verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR 
test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v 
državi članici Evropske unije ali državi članici schengenske-
ga 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 (NLZOH) 
prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani 
NLZOH,

2. negativni rezultat hitrega antigenskega testa (v nadalj-
njem besedilu: HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 
24 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske 
unije ali državi članici schengenskega območja,

3. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, 
ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali 
potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka 
simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zuje, 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.

(6) Če se oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko 
Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja ka-
rantene testira s PCR testom ali HAG testom na prisotnost 
SARS-CoV-2 in je izvid testa negativen, se šteje, da je karan-
tena prekinjena. Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po 
napotitvi v karanteno na domu.

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

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

ranteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki 
prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu:

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

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

3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in za-
pusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;

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

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

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

7. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z 
ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu 
oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, po-
licije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze 
ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih 
nesreč;

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

(2) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 8. ali 9. točke prejšnjega 
odstavka, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s 
PCR testom ali HAG testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, 
pogoje za osamitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi 
delodajalec.

(3) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v ka-
ranteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki 
prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo 
negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki 
ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

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

2. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vklju-
čenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v 
Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schen-
genskega 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. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republi-
ki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je 
na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod 
enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

4. državljanu države članice Evropske unije ali schen-
genskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije 
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ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč 
osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih 
članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela 
na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu 
ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, 
življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po 
prehodu meje;

5. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem obmo-
čju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo 
s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko- 
gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah 
po prehodu meje.

(4) PCR test iz prejšnjega odstavka je ustrezen, če je 
opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici 
schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri po-
sameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in 
imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni 
na spletni strani NLZOH.

(5) HAG test iz tretjega odstavka tega člena je ustrezen, 
če je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici 
schengenskega območja.

11. člen
(1) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih 

prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja 
zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

(2) Osebi, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se 
vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da 
zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja 
Republike Slovenije.

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

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

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

12. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

13. člen
(1) Ta odlok začne veljati 6. marca 2021 in velja do 

15. marca 2021, uporabljati se začne 8. marca 2021, do takrat 
pa se uporablja Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se tretji, četrti in peti 
odstavek 10. člena tega odloka začnejo uporabljati 15. marca 
2021, do takrat pa se za osebe iz 1. do 4. točke tretjega odstav-
ka 10. člena tega odloka uporabljajo šesti odstavek 5. člena, 
četrti odstavek 6. člena in Priloga 2 Odloka o določitvi pogojev 
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 
27/21), za osebe iz 5. točke tretjega odstavka 10. člena tega 
odloka pa prvi odstavek 6. člena Odloka o določitvi pogojev 
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 
in 27/21).

Št. 00717-17/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2021-1711-0017

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 (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen administrativne enote Vorarlberg (Predarlska) 
3. Kraljevina Belgija 
4. Republika Bolgarija 
5. Republika Ciper 
6. Češka republika 
7. Republika Estonija 
8. Republika Finska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Uusimaa (Helsinki – Uusimaa) 
– administrativna enota Ahvenanmaa (Åland) 

9. Francoska republika: 
– vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen 

čezmorskih ozemelj Guyane in Martinique 
10. Helenska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Attikís (Atika) 
– administrativna enota Dhitikís Elládhas (Zahodna Grčija) 

11. Republika Hrvaška 
12. Irska 
13. Italijanska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen administrativnih enot Valle d'Aosta (Dolina Aoste), 
Sardegna (Sardinija) in Sicilia (Sicilija) 

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

– administrativna enota Oslo 
24. Republika Poljska 
25. Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote celinske Portugalske in vsa čezmorska ozemlja, razen 
avtonomne regije Açores (Azori) 

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

– vse administrativne enote, razen administrativnih enot Extremadura, Islas Baleares 
(Balearski otoki) in Islas Canarias (Kanarski otoki) 

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

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – 
ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom  
v Republiki Sloveniji

I. SPLOŠNO

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

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlo-
kom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in sto-
ritev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

II. IZJEME BREZ POGOJA TESTA

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

dajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. lekarne,
2. bencinske servise,
3. finančne storitve,
4. geodetske storitve,
5. pošto,
6. dostavne službe,
7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, 

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

8. gradbena dela 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 
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, de-
lavnice za popravilo koles),

13. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in pro-

dajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja 
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki 
jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in ob-
vladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve 
dovoljeno:

– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru 
dostave,

– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač 
v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje za-
poslene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti 

minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh 
higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
NIJZ).

(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so 
kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike 
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19.

III. IZJEME S POGOJEM TESTA

3. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka prepoved ponujanja 

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja tudi za:
1. opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, 

ki ureja trgovino,
2. 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 izobraže-
vanja 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 zapo-
sleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 
prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na 
virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem 
besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje 
in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo 
le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s te-

stom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-

zujejo, 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 HAG, 
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 upo-
števajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije 
oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri or-
ganizacijah 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) pre-
poznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

4. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka in prejšnji člen pre-

poved 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,
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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 fri-

zerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, 
dejavnosti salonov za nego telesa),

12. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega 
izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezi-
kovne 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 zapo-
sleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 
prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na 
virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer 
lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega od-
stavka 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 te-

stom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-

zujejo, 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 HAG, 
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 upo-
števajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije 
oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri or-
ganizacijah 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.

5. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka je v statističnih regijah 

Jugovzhodna Slovenija in Posavska od 6. do 19. ure dovoljeno 
opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strež-
be na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

(2) Gostje morajo zapustiti terase in vrtove gostinskih 
obratov najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega opra-
vljanja gostinske dejavnosti.

(3) Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač 
na terasah in vrtovih gostinskih obratov je dovoljeno le za miza-
mi (sedeča postrežba) in ob upoštevanju razdalje med osebami 
najmanj 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno 
mizo lahko sedijo največ 4 osebe.

(4) Potrebno je zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev 
uporabe predmetov v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor, 
začimbe, jedilni listi, igrače) tako, da se jih ne bo zaporedoma 
dotikalo več gostov.

(5) Največje število oseb, ki so lahko hkrati na terasi ali na 
vrtu gostinskega obrata, se izračuna glede na velikost terase in 
vrta z upoštevanjem pogojev iz tretjega odstavka tega člena ter 
mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso in vrt.

(6) Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred 
vstopom in ob izstopu na teraso in vrt ter redno razkuževanje 
miz pred menjavo gostov za mizo. Zaposleni in gostje morajo 
ves čas imeti nameščene maske, razen ko sedijo pri mizi. Pri 
vstopu v zaprti del gostinskega obrata, ki je dovoljen samo za 
uporabo toaletnih prostorov, ki imajo na vidnem mestu poleg 
mila tudi ustrezno razkužilo, je potrebno nositi masko.

(7) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave jedi in pi-
jač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov se upo-
števajo vsa higienska navodila pri izvajanju gostinske dejavno-
sti za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki 
so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.

(8) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega 
odstavka tega člena potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, 

da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in sto-
ritev iz prvega odstavka tega člena, enkrat tedensko izvedejo 
testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom 
PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
iz prvega odstavka tega člena opravljajo le zaposleni, ki imajo 
negativni rezultat testa.

(9) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s te-

stom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-

zujejo, 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 HAG, 
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.

(10) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upo-
števajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije 
oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri or-
ganizacijah 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

6. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom 

je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi 

navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, 

v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom, in

– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu 
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodaja-
nja blaga in storitev potrošnikom.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2., 3., 4., 5. in 7. člena 
tega odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila 
ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani ministrstva in NIJZ.

(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev po-
trošnikom, 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 zago-
tovijo 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, 
drugega odstavka 4. člena tega odloka ter osmega odstavka 
prejšnjega člena.

(5) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje po-
gojev iz tretjega odstavka tega člena in pogojev iz 5. člena 
tega odloka.

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

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

morajo trgovski centri:
– zagotavljati 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.
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(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna 
oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra za-
gotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.

8. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemelje-

nost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
Prvi do sedmi odstavek 5. člena tega odloka se začnejo 

uporabljati 8. marca 2021.

10. člen
Ta odlok začne veljati 6. marca 2021 in velja do 12. marca 

2021.

Št. 00726-13/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2021-2130-0014

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1 
 

HIGIENSKA NAVODILA PRI IZVAJANJU GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZA PREPREČEVANJE 
ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2  
(povzeto po »Higienska priporočila pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja 
okužbe s SARS-CoV-2«; z dne 2. september 2020, NIJZ) 

 
Splošna navodila za izvajalce storitev 

 Dela samo zdravo osebje, brez simptomov ali znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna 
temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih,…).  

 Izvajalci gostinske dejavnosti naj sledijo priporočilom in izvajajo ukrepe, ki so smiselni za vrsto in 
obseg dejavnosti, katere nosilci so.  

 Osebje naj bo redno seznanjeno z načinom izvajanja zaščitnih ukrepov.  
 Osebje naj ves čas zagotavlja zadostno medosebno razdaljo, med izvajanjem gostinske 

dejavnosti pa največjo možno razdaljo.  
 Skladno z navodili specialistov medicine dela naj uporabljajo predpisano zaščitno opremo, 

https://www.anticovid.zmdps.si/.  
 Osebje, ki prihaja v stik z gosti, v zaprtih in odprtih prostorih nosi zaščitno masko.  
 Delovna oblačila naj bodo iz materiala, ki se lahko pere na najmanj 60 °C, v kolikor to ni možno, 

naj se med pranjem doda sredstvo za dezinfekcijo perila (npr. belilno sredstvo na osnovi 
natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).  

 Za stalno seznanjanje z ukrepi tako osebja kot gostov se svetuje, da so kratka navodila za 
preventivno zaščitno ravnanje nameščena na vidnih mestih, vedno pa ob ali po vstopu v objekte.  

 Izvajalec storitve naj zagotavlja namestitev podajalnikov za razkužilo.  
 Stik med osebjem in gosti naj bo čim manjši z npr. uvedbo rezervacij ali brezstičnega naročanja 

hrane in pijače ter plačevanja.  
 

Splošna navodila za goste  
 Ob prihodu si razkužijo roke.  
 Dosledno naj upoštevajo navodila osebja glede zagotavljanja zadostne medosebne razdalje, 

odlaganja torb in garderobe, načina naročanja hrane in pijače, uporabe jedilnega pribora in 
posode, uporabe sanitarij, plačevanja storitev, odlaganja odpadkov.  

 Omejuje naj se številčna omizja, med osebami za isto mizo naj bo zadostna medosebna razdalja.  
 Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem kraju, je ob upoštevanju ohranjanja zadostne medosebne 

razdalje obvezna uporaba zaščitne maske, ki si jo gosti ob mizi varno snamejo.1 
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf).  

 Z rokami se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči.  
 Razkužijo si roke po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov že med obiskom, pa tudi 

ob odhodu.  
 Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov (npr. telefonov) in površin, le toliko, kot je nujno.  
 

Kuhinja  
 Nosilci živilske dejavnosti naj upoštevajo Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu 

prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 82/03 in 25/09). Poleg ostalih določil navedenega 
pravilnika naj se upošteva, da ne prihajajo na delo, če so bili v stiku z bolnikom, obolelim s 
COVID-19 v zadnjih 14 dneh ali če prebolevajo akutno okužbo dihal.  

 Nosilci živilskih dejavnosti morajo v notranjem nadzoru svoje dejavnosti zagotoviti skladnost z 
Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil 
(UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), kar pomeni, da morajo izvajati programe dobre higienske 
prakse in postopke, ki temeljijo na sistemu HACCP, kot je predpisano.  

 Za osebje uporabo zaščitne opreme opredeli specialist medicine dela.  
 
 

                                                      
1 Gosti v času obeda oziroma v času pogostitve ne nosijo maske. 
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Jedilnica, terasa, letni vrt  
 V jedilnicah, na terasah ali letnih vrtovih naj bo nameščenih več podajalnikov za razkužilo za 

goste, obvezno pa ob vhodu in izhodu.  
 Če obstaja možnost, naj izvajalci storitev razmislijo o sistemu ločenega vhoda in izhoda.  
 Mize naj bodo v prostoru razporejene tako, da bo zagotovljena zadostna medosebna razdalja 

med gosti.  
  
 Izvajalci storitev naj odstranijo oziroma prilagodijo uporabo predmetov v skupni uporabi (npr. 

solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi, igrače) tako, da se jih ne bo zaporedoma dotikalo več 
gostov.  

 Odstranijo oziroma prilagodijo naj samopostrežne načine ponudbe npr. solatni bar, košarice 
kruha za več gostov, plošče s hrano, jušniki, ipd. ali mesta, kjer bi si gosti, ki sicer niso v tesnem 
stiku, lahko sami postregli z določenim blagom.  

 Zmanjša naj se ponudba gostinskih storitev v obliki klasičnega hladno toplega bifeja s 
samopostrežnim načinom. V primeru ponudbe na bifejski mizi, se le ta primerno zaščiti in gostu 
naj se postreže na krožniku.  

 Jedilni pribor naj bo pripravljen za posameznega gosta in naj mu bodo postreženi na način, ki 
onemogoča nezaščiten stik in morebitno onesnaženje, npr. zaprta vrečka s priborom za eno 
osebo, pribor za eno osebo ovit v papirnato servieto. Zagotoviti je treba, da jedilne garniture 
(krožniki, skodelice) in steklovina pred uporabo niso podvrženi onesnaženju.  

 Uporaba otroških igral je do popolne umiritve epidemiološke situacije odsvetovana.  
 Izvajalci storitev naj preprečujejo zbiranje gostov ob čakanju na storitev, pri tem lahko uporabljajo 

oznake na tleh ali druge rešitve (npr. predhodna rezervacija), med čakajočimi naj bo zagotovljena 
zadostna medosebna razdalja.  

 Uporabljeni jedilni pribor in posodo naj izvajalci storitev čistijo z uporabo rokavic, detergenta za 
posodo, ki ga tudi sicer uporabljajo, in vroče vode ali pomivalnega stroja.  

 Tekstil (krpe, prti) naj bo iz materiala, ki se lahko pere na najmanj 60 °C, v kolikor to ni možno, 
naj se med pranjem doda sredstvo za dezinfekcijo perila (npr. belilno sredstvo na osnovi 
natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).  

 Po vsakem gostu naj dosledno razkužijo površino mize, po potrebi pa tudi druge površine, ki se 
jih gosti pogosto dotikajo. Odsvetuje se uporaba namiznih prtov.  

 Odsvetuje se uporaba blazin za stole, če jih ni možno uspešno razkužiti po vsakem gostu.  
 Poteka naj redno razkuževanje površine blagajne, blagajniškega pulta in terminala POS po vsaki 

uporabi ter umivanje ali razkuževanje rok.  
 Čiščenje lokala z vso opremo poteka vsaj 1 x dnevno po navodilih: https://www.nijz.si/sl/navodila-

za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.  
 Zaprte prostore naj redno zračijo:https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-

izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.  
 
Uporaba časopisov  
Prisotnost novega korona virusa na časopisih/revijah v skupni uporabi je možna, verjetnost prenosa 
okužbe je ob upoštevanju osnovnih higienskih priporočil sicer nizka, vendar obstaja, sploh ob slabši 
epidemiološki sliki. Gre za predmet, ki si ga iz rok v roke lahko podaja več ljudi in v takih primerih je 
potrebna previdnost.  
Pri uporabi časopisov in revij se svetuje, da je gostu/stranki/obiskovalcu posredovan izvod s seznanilom, 
da je prisotnost novega koronavirusa ob skupni uporabi tiskanega izvoda možna in navodili, da si pred in 
po branju umije ali razkuži roke ter poleg higiene rok upošteva tudi higieno kašlja/kihanja in se ne dotika 
obraza. Ob branju naj nosi obrazno masko.  

 
Sanitarije  
Sanitarije predstavljajo zelo pomembno točko glede možnega prenosa povzročitelja okužbe, zato je treba 
njihovi uporabi ter čiščenju in razkuževanju nameniti posebno pozornost.  

 Gosti naj sanitarije uporabljajo posamično oziroma glede na velikost in razporeditev prostorov 
tako, da je omogočeno zagotavljanje zadostne medosebne razdalje. Pri prehodu od mize do 
sanitarij naj upoštevajo zadostno medsebojno razdaljo in nosijo zaščitno masko. Gostu morajo 
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biti na razpolago tekoča voda, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo. Sušilnik za roke 
mora biti izključen. Gosti naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je 
nujno. Koši za smeti za osebne odpadke imajo pokrove, po možnosti s sistemom za nožno 
dvigovanje pokrovov.  

 Izvajalci storitev naj zagotovijo redno in učinkovito zračenje sanitarij. V primeru mehanskega 
prezračevanja naj se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez recirkulacije zraka. 
(Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-
19:https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-
sirjenja-okuzbe-covid-19).  

 Izvajalci storitev naj zagotovijo čiščenje in razkuževanje sanitarij vsaj vsako uro oziroma 
prilagojeno frekvenci obiskov. Svetuje se, da se pri čiščenju in razkuževanju sanitarij za 
preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 upošteva že ustaljene postopke čiščenja sanitarij 
in higienska navodila za uporabo in čiščenje javnih sanitarij za preprečevanje širjenja okužbe s 
SARS-CoV-2. 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_j
avnih_sanitarij.pdf.  
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629. Odlok o spremembah 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, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah 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, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 
20/21, 25/21 in 27/21) se v 3. členu prvi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»(1) Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske 
ni obvezna za:

‒ otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
‒ učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno 

ko so v matičnemu oddelku,
‒ vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih 

otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
‒ višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zašči-

tno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
‒ osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je 

zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 

odstavek.

2. člen
V 7. členu se besedilo »5. marca 2021« nadomesti z 

besedilom »12. marca 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-15/2021
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EVA 2021-2711-0016

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

630. 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 Repu-
blike Slovenije izdaja

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

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

sničevanja 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, 25/21 in 27/21),

‒ 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, 25/21 
in 27/21),

‒ 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, 25/21 in 27/21),

‒ 10. členu Odloka o začasni delni omejitvi gibanja lju-
di in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21),

‒ 7. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju špor-
tnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21),

‒ 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 27/21),

‒ 6. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponu-
janja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 27/21) in

‒ 6. členu Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov 
znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih 
naprav (Uradni list RS, št. 27/21)
besedilo »5. marca 2021« nadomesti z besedilom »12. marca 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-16/2021
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EVA 2021-2711-0037

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

631. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi 
protokolarnih pravil

Na podlagi 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) 
je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi  

protokolarnih pravil

1. člen
V Sklepu o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, 

št. 57/20 in 126/20) se v 37. členu v prvem odstavku drugi 
stavek spremeni tako, da se glasi:



Uradni list Republike Slovenije Št. 30 / 4. 3. 2021 / Stran 2053 

»Predsednik odbora je generalni sekretar Vlade Republi-
ke Slovenije ali državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade 
Republike Slovenije.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-4/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2021-1511-0002

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
632. Pravilnik o višini sredstev za specializacije 

za potrebe mreže javne zdravstvene 
službe, ki se zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 25. člena Zakona o zdrav-
niški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 
88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) 
minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o višini sredstev za specializacije za potrebe 

mreže javne zdravstvene službe,  
ki se zagotavljajo iz proračuna  

Republike Slovenije

1. člen
Ta pravilnik določa višino sredstev za specializacije za 

potrebe mreže javne zdravstvene službe in podrobnejši opis 
pravic, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za 
specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe.

2. člen
Iz proračuna Republike Slovenije se za specializacije za 

potrebe mreže javne zdravstvene službe zagotavljajo:
‒ plačilo sredstev za plače in nadomestila plač ter druge 

obveznosti do specializanta iz naslova delovnega razmerja,
‒ plačilo stroškov mentorstva in koordiniranja speciali-

zacij,
‒ plačilo obveznih izobraževanj glede na program spe-

cializacije,
‒ plačilo prvega opravljanja specialističnega izpita.

3. člen
(1) Iz naslova delovnega razmerja se zagotavljajo nasle-

dnja sredstva:
– bruto bruto plača specializanta na podlagi dejanske 

plače specializanta v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač 
v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi 
predpisi in kolektivnimi pogodbami,

– povračilo za stroške regresa, prehrane in prevoza na in 
iz dela v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo 
povračilo stroškov v dejavnosti zdravstva,

– plačilo premije za dodatno kolektivno pokojninsko zava-
rovanje v višini razreda v skladu z lestvico, določeno na podlagi 
zakona, ki ureja kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 

za javne uslužbence, in kolektivno pogodbo za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji,

– nadomestilo za ločeno življenje.
(2) Specializantu družinske medicine, ki ima na podlagi 

licence za delo na področju splošne medicine opredeljene pa-
ciente, pripada povračilo iz prejšnjega odstavka za pet delovnih 
dni v mesecu.

4. člen
(1) Dodatek za mentorstvo se plačuje v skladu z zako-

nom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi 
izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami, 
in sicer mesečno v višini do 12 ur za glavnega mentorja in do 
30 ur za neposrednega mentorja.

(2) Zdravniku koncesionarju oziroma zdravniku, ki je zapo-
slen pri koncesionarju, pripada dodatek za mentorstvo, določen 
v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na 
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi 
pogodbami, in sicer mesečno v višini ur iz prejšnjega odstavka. 
Osnova za izplačilo dodatka za mentorstvo je izplačana osnovna 
plača oziroma osnova za plačilo prispevkov, ki pa ne sme pre-
segati višine najvišjega plačnega razreda, ki ga določajo zakon, 
ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdani 
podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe.

(3) Stroški koordiniranja specializacij obsegajo nagrado 
koordinatorjem specializacij in nadzornikom kakovosti, ki jih 
v skladu s pravilnikom, ki določa vrste, vsebino, trajanje in 
potek specializacij zdravnikov, imenuje Zdravniška zbornica 
Slovenije.

(4) Zdravnik specialist, ki je imenovan za koordinatorja 
specializacije, za svojo funkcijo prejme nagrado za delo v višini 
184,77 eura na mesec. Za vsakega specializanta koordinator 
specializacije dodatno prejme 1,85 eura na mesec. Podatki o 
številu specializantov se ažurirajo dvakrat letno.

(5) Zdravnik specialist, ki je imenovan za nadzornika ka-
kovosti, za svojo funkcijo prejme nagrado v višini 369,54 eura 
na mesec.

(6) Višina nagrade iz tega člena je navedena v bruto bruto 
zneskih.

5. člen
(1) Za plačilo kotizacij tečajev in seminarjev v Sloveniji ali 

tujini, za prevoz in bivanje v zvezi z udeležbo na tečajih in semi-
narjih ter za nakup strokovne literature se nameni 449,09 eura 
na specializanta letno, za specializanta družinske medicine, ki 
ima na podlagi licence za delo na področju splošne medicine 
opredeljene paciente, pa 112,27 eura letno.

(2) Iz sredstev iz prejšnjega odstavka se najprej financi-
rajo obvezna izobraževanja glede na program specializacije. 
Seznam obveznih izobraževanj za posamezne specializacije 
s ceno posameznega izobraževanja se objavi na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za zdravje, in spletni strani Zdravniške 
zbornice Slovenije.

(3) Dodatna sredstva se namenijo za:
1. tečaj iz transfuzijske medicine v višini 438,99 eura na 

specializanta,
2. podiplomski tečaj za specializante pediatrije v višini 

702,39 eura na specializanta,
3. plačilo modula specializantov družinske medicine in 

anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne 
medicine v višini 195 eurov na en modul,

4. tečaj specializantov iz urgentne medicine:
‒ tečaj nadaljevalni postopki oživljanja odrasli za speciali-

zante urgentne medicine v višini 1.420 eurov na specializanta,
‒ tečaj nadaljevalni postopki oživljanja pri otrocih za speci-

alizante urgentne medicine v višini 300 eurov na specializanta,
5. tečaj iz paliativne medicine v višini 300 eurov na spe-

cializanta za specializante anesteziologije, reanimatologije in 
perioperativne intenzivne medicine, družinske medicine, gi-
nekologije, internistične onkologije, infektologije, nefrologije, 
urgentne medicine, nevrologije, kardiologije in vaskularne 
medicine, pediatrije in specializante internističnih in kirurških 
specializacij.
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6. člen
Za plačilo prvega opravljanja specialističnega izpita se 

nameni 1.900 eurov na specializanta.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne 
zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 54/17 in 9/20).

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-155/2020
Ljubljana, dne 26. februarja 2021
EVA 2020-2711-0119

Janez Poklukar
minister

za zdravje

633. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o posebnih zahtevah varstva 
pred sevanji in načinu ocene doz

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, petega odstav-
ka 32. člena, četrtega odstavka 39. člena, šestega odstavka 
40. člena, sedmega odstavka 41. člena, tretjega odstavka 
45. člena, dvanajstega odstavka 49. člena, petega odstavka 
50. člena in četrtega odstavka 84. člena Zakona o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, 
št. 76/17 in 26/19) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o posebnih zahtevah varstva pred sevanji  
in načinu ocene doz

1. člen
V Pravilniku o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in 

načinu ocene doz (Uradni list RS, št. 47/18) se v 1. členu doda 
nova prva alineja, ki se glasi:

»‒ obseg in vsebino ocene upravičenosti,«.
Dosedanje prva do sedma alineja postanejo druga do 

osma alineja.

2. člen
Za 3. členom se doda nov, 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
(obseg in vsebina ocene upravičenosti)

(1) Ocena upravičenosti za izvajanje nove vrste sevalne 
dejavnosti, kakršna še nikoli ni bila dovoljena v Republiki Slove-
niji, uporabo nove vrste vira sevanja, katere uporaba še nikoli ni 
bila dovoljena v Republiki Sloveniji, ali izvajanje novega načina 
uporabe že preskušenega vira sevanja, kakršen še nikoli ni bil 
dovoljen v Republiki Sloveniji, obsega naslednje vsebine:

1. splošni podatki o sevalni dejavnosti in izvajalcu sevalne 
dejavnosti ter opis sevalne dejavnosti z bistvenimi značilnostmi;

2. podatki o virih sevanja in pogojih uporabe ter namesti-
tve, podatki, potrebni za oceno izpostavljenosti (aktivnost virov, 
tok in napetost za rentgenske naprave, hitrosti doz, morebitna 
kontaminacija), in ravnanje z viri sevanja po prenehanju upo-
rabe in radioaktivnimi odpadki ter izpusti v okolje;

3. ocena koristi za posameznika ali družbo in škode za 
zdravje, ki jih povzroča izvajanje ali neizvajanje sevalne dejav-
nosti (gospodarski, socialni, zdravstveni, okoljski in varnostni 
vidiki), vključno z upoštevanjem škodljivih vplivov sevanja, pri 

čemer je za sevalne dejavnosti, ki vsebujejo poklicno izposta-
vljenost in izpostavljenost prebivalcev, treba upoštevati obe 
vrsti izpostavljenosti;

4. druga pojasnila, potrebna za ugotavljanje stanja var-
stva pred sevanji (tehnična dokumentacija proizvajalca vira 
sevanja in druga dokumentacija);

5. navedba pričakovanega obsega izvajanja sevalne de-
javnosti ali uporabe vira sevanja;

6. praksa in izkušnje izvajanja sevalne dejavnosti v tujini;
7. primerjava učinkovitosti, dostopnosti, prednosti in sla-

bosti drugih razpoložljivih tehnik, ki imajo enak namen in cilj, 
vključno s tistimi, ki ne vključujejo uporabe ionizirajočih sevanj;

8. morebitne izkušnje z izrednimi dogodki v tujini (opis 
dosedanjih izrednih dogodkov z analizo vzrokov in oceno pre-
jetih doz).

(2) Za sevalne dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti v 
zdravstvene namene, in pri slikanju v nemedicinske namene, 
pri kateri se uporablja medicinska radiološka oprema, ocena 
upravičenosti poleg vsebin iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi 
naslednje vsebine:

– učinkovitost in primernost predlagane sevalne dejavno-
sti, vključno z ustreznostjo radiološke opreme, za predvideno 
uporabo;

– ocena izpostavljenosti pacientov, asimptomatičnih po-
sameznikov in negovalcev zaradi izvajanja sevalne dejavnosti 
z oceno njihovih efektivnih in ekvivalentnih doz;

– ocena koristi in škode za paciente, asimptomatične po-
sameznike in negovalce, ki jih povzroča izvajanje ali neizvaja-
nje sevalne dejavnosti z upoštevanjem njihove izpostavljenosti 
zaradi radioloških posegov;

– navedba in utemeljitev morebitnih pravnih ali etičnih 
vprašanj, povezanih z izvajanjem sevalne dejavnosti.

(3) V primeru vloge za izdajo dovoljenja za proizvodnjo 
ali uvoz predmetov splošne rabe, katerih predvidena uporaba 
lahko pomeni novo vrsto sevalne dejavnosti, mora ocena upra-
vičenosti poleg vsebin iz prvega odstavka tega člena vsebovati 
tudi naslednje vsebine:

– priporočena življenjska doba predmetov splošne rabe in 
način ravnanja po prenehanju njihove uporabe;

– predvideni ukrepi varstva pred sevanji pri uporabi pred-
metov splošne rabe;

– ocena individualne efektivne doze pri normalni uporabi 
predmetov splošne rabe;

– potencialna izpostavljenost (identifikacija izrednih do-
godkov in ocena verjetnosti za njihov nastanek, ocena prostor-
ske in časovne porazdelitve radioaktivnih snovi po morebitni 
kontaminaciji, ocena potencialnih efektivnih in ekvivalentnih 
doz pri teh dogodkih in ocena sevalnega tveganja).

(4) Če oseba, ki vlaga vlogo iz prejšnjega odstavka, ne 
more dostaviti tehnične dokumentacije predmeta splošne rabe, 
se lahko za tehnično dokumentacijo šteje poročilo o pregledu 
in meritvah vira sevanja iz predpisa, ki ureja uporabo virov 
sevanja in sevalne dejavnosti.«.

3. člen
V 21. člena se v drugem odstavku v prvem stavku besedilo 

»za referenčne osebe iz posameznih skupin prebivalstva« črta.

4. člen
Za 25. členom se doda nov, 25.a člen, ki se glasi:

»25.a člen
(ocenjevanje doz v primeru izrednega dogodka)

(1) V primeru izrednega dogodka, zaradi katerega se 
aktivira državni načrt zaščite in reševanja za primer jedrske ali 
radiološke nesreče in pri katerem lahko pride do izpostavljeno-
sti prebivalcev, organ, pristojen za jedrsko varnost, uporablja 
modele za sprotno oceno doz. Rezultati ocene so ena od 
podlag za ukrepanje ob izrednem dogodku. Ocena temelji na 
podatkih o izrednem dogodku in podatkih monitoringa radioak-
tivnosti v okolju.

(2) V primeru izrednega dogodka, zaradi katerega se 
aktivira državni načrt zaščite in reševanja za primer jedrske 
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ali radiološke nesreče in pri katerem pride do izpostavljenosti 
prebivalcev, delavcev ali izvajalcev zaščitnih ukrepov, organ, 
pristojen za varstvo pred sevanji, zagotavlja izdelavo poročila 
o oceni prejetih doz. Ocena temelji na podatkih o izrednem do-
godku, podatkih monitoringa radioaktivnosti v okolju in podatkih 
o meritvah osebnih doz izpostavljenih delavcev in izvajalcev 
zaščitnih ukrepov. Poročilo izdelajo pooblaščeni izvedenci var-
stva pred sevanji v rokih iz drugega odstavka 21. člena tega 
pravilnika. Poročilo vključuje oceno doz za referenčne osebe 
iz posameznih skupin prebivalstva, delavce in izvajalce zašči-
tnih ukrepov ter s tem povezana zdravstvena tveganja. Če se 
razmere ob izrednem dogodku bistveno spremenijo ali če so 
na voljo novi podatki, katerih upoštevanje bi pomenilo bistveno 
drugačno oceno, se poročilo dopolni. Organ, pristojen za var-
stvo pred sevanji, objavi poročilo na način, dostopen javnosti.«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-16/2021
Ljubljana, dne 25. februarja 2021
EVA 2020-2711-0129

Janez Poklukar
minister 

za zdravje

634. Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne 
mature v šolskem letu 2020/2021

Na podlagi 8. točke prvega odstavka in drugega odstav-
ka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpra-
vo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št 152/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

S K L E P
o prilagoditvah splošne in poklicne mature  

v šolskem letu 2020/2021

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja mature v 
šolskem letu 2020/2021 določi prilagoditev predmetnih izpitnih 
katalogov, ocenjevanje, izvedba mature v dveh zaporednih izpi-
tnih rokih, vodenje evidence elektronskih naslovov kandidatov 
splošne mature, vpogled v izpitno dokumentacijo, ugovor, vračilo 
izpitne dokumentacije, imenovanje in sestava šolske izpitne 
komisije, roki, priprava izpitnih listkov za ustni izpit, razporeditev 
in obveščanje kandidatov pri pisnih izpitih, termini ustnih izpitov 
in zagovorov, naloge nadzornih učiteljev, priprava izpitnega pro-
stora, priprava kandidatov na pisni izpit, potek ustnega izpita in 
izvedba izpita iz četrtega predmeta poklicne mature.

2. člen
(prilagoditve predmetnih izpitnih katalogov za maturo)
Državna komisija za splošno maturo in Državna komisija 

za poklicno maturo lahko sami ali na predlog državnih pred-
metnih komisij, Centra Republike Slovenije za poklicno izobra-
ževanje ali Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prilagodita 
obseg in način ocenjevanja in kriterije ter merila ocenjevanja, 
ki so določeni v predmetnih izpitnih katalogih. Spremembe in 
prilagoditve državni komisiji objavita na spletni strani Državne-
ga izpitnega centra.

3. člen
(splošni bonus pri ocenjevanju)

(1) Kandidatom splošne mature se za zunanje dele izpitov 
(pisni izpit, izpitni nastop) pri ocenjevanju upošteva splošni 
bonus v obsegu 10% na neuspešno opravljeni del zunanjega 
dela izpita.

(2) Kandidatom poklicne mature se pri vseh pisnih izpitih 
upošteva splošni bonus v obsegu 10% na neuspešno opravlje-
ni pisni del izpita.

4. člen
(matura v enem oziroma dveh zaporednih izpitnih rokih)

(1) Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature 
v spomladanskem izpitnem roku, pa zaradi zdravstvenih težav 
ali drugih upravičenih razlogov, ki so posledica epidemioloških 
razmer, želijo prvič opravljati maturo v jesenskem izpitnem 
roku, lahko trideset dni pred rokom za začetek opravljanja 
mature oziroma 24 ur od nastanka razloga, podajo vlogo na 
pristojno državno komisijo.

(2) O utemeljenosti razlogov za prvo opravljanje mature 
v jesenskem roku odloči pristojna državna komisija v tridesetih 
dneh od prejema vloge.

(3) Kandidatom, ki so na podlagi odobritve pristojne dr-
žavne komisije iz prejšnjega odstavka opravljali maturo prvič 
v jesenskem roku, se pri uveljavljanju pravice do vpisa v na-
daljnje izobraževanje upošteva, kot da so maturo opravili v 
spomladanskem izpitnem roku.

5. člen
(evidenca Državnega izpitnega centra)

Državni izpitni center v evidenci kandidatov za splošno 
maturo za šolsko leto 2021/22 zbira tudi elektronske naslove 
kandidatov splošne mature.

6. člen
(imenovanje in sestava šolske izpitne komisije)

Ne glede na tretji odstavek 15. člena Pravilnika o splošni 
maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: 
Pravilnik o splošni maturi) in tretji odstavek 15. člena Pravilnika o 
poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11; v nadalj-
njem besedilu: Pravilnik o poklicni maturi) lahko šolsko izpitno 
komisijo za ustni izpit sestavljata najmanj predsednik in izpraše-
valec. Izpraševalec lahko izjemoma, zaradi odrejene karantene ali 
samoizolacije, sodeluje v šolski izpitni komisiji na daljavo. V tem 
primeru šolsko komisijo sestavljajo trije člani, od katerih mora tudi 
predsednik ali tretji član izpolnjevati pogoj za izpraševalca.

7. člen
(priprava izpitnih listkov za ustni izpit)

(1) Ne glede na 24. člen Pravilnika o splošni maturi šolska 
maturitetna komisija za vsako šolsko izpitno komisijo pri ustnem 
izpitu na podlagi navodil Državne komisije za splošno maturo s 
sklepom odloči o predlogu strokovnega aktiva oziroma učitelja 
predmeta, da iz kompleta 35 izpitnih listkov izloči 5 izpitnih list-
kov in hkrati pripravi tudi kratek opis vsebin, ki bodo izločene iz 
ustnega izpita (razen pri matematiki se izloči 15 vprašanj, po pet 
iz vsakega sklopa). Šolska maturitetna komisija z opisom izpitnih 
vsebin, ki bodo izločene iz ustnega izpita glede na predmetni 
izpitni katalog, seznani kandidate do roka, določenega v sklepu 
Državne komisije za splošno maturo.

(2) Ne glede na drugi odstavek 21. člena Pravilnika o 
poklicni maturi strokovni aktiv šole izpitne listke in predloge 
z opisom izločenih vsebin glede na predmetni izpitni katalog, 
v zaprtih ovojnicah odda najkasneje do roka, določenega v 
sklepu Državne komisije za poklicno maturo šolski maturitetni 
komisiji, ki o predlogih odloči in z opisom izločenih vsebin glede 
na predmetni izpitni katalog seznani kandidate do roka, določe-
nega v sklepu Državne komisije za poklicno maturo.

(3) Ne glede na tretji odstavek 21. člena Pravilnika o 
poklicni maturi se za vsako šolsko izpitno komisijo pri ustnem 
izpitu pripravi 30 izpitnih listkov.
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8. člen
(razporeditev kandidatov in obveščanje)

(1) Ne glede na peti odstavek 41. člena Pravilnika o splo-
šni maturi in peti odstavek 37. člena Pravilnika o poklicni maturi 
šolska maturitetna komisija najkasneje 24 ur pred začetkom 
opravljanja pisnega izpita na način, ki ga sama določi, obvesti 
vsakega kandidata posebej o razporeditvi v izpitni prostor.

(2) Ne glede na 49. člen Pravilnika o splošni maturi in 
45. člen Pravilnika o poklicni maturi šolska maturitetna komisija 
seznani kandidate o imenu članov šolskih izpitnih komisij, o 
poimenskem razporedu kandidatov na ustnem izpitu, izpitnih 
prostorih in času opravljanja ustnega izpita pri določenem pred-
metu, najkasneje tretji dan po roku za začetek splošne oziroma 
poklicne mature na način, ki ga sama določi.

9. člen
(priprava izpitnega prostora)

Ne glede na šesti odstavek 42. člena Pravilnika o splošni 
maturi in šesti odstavek 38. člena Pravilnika o poklicni maturi 
je v izpitnem prostoru praviloma največ 15 kandidatov. Če 
obstajajo utemeljeni razlogi, je lahko v izpitnem prostoru več 
kandidatov ob zagotavljanju ustreznega števila nadzornih uči-
teljev. O tem odloči šolska maturitetna komisija.

10. člen
(priprava kandidatov na pisni izpit)

Ne glede na prvi odstavek 43. člena Pravilnika o splošni 
maturi, prvi odstavek 39. člena in prvi odstavek 50. člena Pra-
vilnika o poklicni maturi se kandidati pred izpitnim prostorom 
ne zbirajo.

11. člen
(naloge nadzornega učitelja)

(1) Ne glede na prvi odstavek 44. člena Pravilnika o 
splošni maturi in prvi odstavek 40. člena Pravilnika o poklicni 
maturi je pri pisnem izpitu prisoten najmanj en nadzorni učitelj 
strokovni delavec, ki ne sme biti učitelj predmeta, pri katerem 
nadzoruje potek izpita.

(2) Če izpitni prostor nadzira en nadzorni učitelj, ne gle-
de na deveto alinejo tretjega odstavka 44. člena Pravilnika o 
splošni maturi in deveto alinejo drugega odstavka 40. člena 
Pravilnika o poklicni maturi med krajšo odsotnostjo kandidata iz 
izpitnega prostora pokliče za spremstvo kandidatu nadzornega 
učitelja na hodniku.

(3) Nadzorni učitelj mora biti v izpitnem prostoru najka-
sneje ob 8.30 uri.

12. člen
(odmor v času pisnih izpitov)

Ne glede na drugi odstavek 47. člena Pravilnika o splošni 
maturi kandidati med odmorom ostanejo v izpitnem prostoru. 
Ob ohranjeni medsebojni varnostni razdalji se lahko v prostoru 
gibljejo. V tem času v izpitnem prostoru ne sme biti gradiva za 
izpit. Dovoljeni so nujni izhodi kandidata, ki ne sme zapuščati 
šolskega območja.

13. člen
(ustni izpit)

Ne glede na četrti odstavek 51. člena Pravilnika o splošni 
maturi in četrti odstavek 47. člena Pravilnika o poklicni maturi 
se uporabljeni izpitni listki ne vrnejo v komplet izpitnih listkov.

14. člen
(izvedba izpita iz četrtega predmeta poklicne mature)
Ne glede na tretji odstavek 52. člena Pravilnika o poklicni 

maturi izvedbo izpitnega nastopa pri izpitu iz četrtega predmeta 
spremljata kandidatov mentor ali njegov namestnik.

15. člen
(vpogled v izpitno dokumentacijo pri splošni maturi)
(1) Ne glede na 76. člen Pravilnika o splošni maturi ima 

kandidat, ki opravlja splošno maturo, pravico do elektronskega 
vpogleda v izpitno dokumentacijo. Vpogled se začne na dan 
objave rezultatov mature. Trajanje elektronskega vpogleda do-
loči Državna komisija za splošno maturo v skladu s koledarjem 
splošne mature, tehnična navodila določi Državni izpitni center.

(2) Izpitna dokumentacija kandidata za vpogled vsebuje:
– splošni uspeh, izpis ocen, točkovnih ocen in odstotnih 

točk po posameznih delih izpita,
– meje med ocenami,
– optično prebrane ocenjene izpitne pole,
– optično prebrane ocenjene liste za odgovore,
– izpis doseženega števila točk po nalogah,
– navodila za ocenjevanje.

16. člen
(utemeljeni razlogi za naknadni rok za vpogled  

pri splošni maturi)
(1) Ne glede na 77. člen Pravilnika o splošni maturi 

Državni izpitni center kandidatu, ki v roku iz prvega odstavka 
prejšnjega člena iz utemeljenih razlogov ni mogel opraviti vpo-
gleda v svojo izpitno dokumentacijo, določi način vpogleda in 
nov rok v skladu s koledarjem splošne mature.

(2) Utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so:
– bolezen,
– dokazljive okoliščine o težavah dostopa ali prenosa 

podatkov v digitalnem okolju,
– izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, 

prometna nesreča s posledicami, rojstvo otroka oziroma drugi 
izredni dogodki).

(3) Dokazila iz prejšnjega odstavka lahko kandidat pošlje 
v elektronski ali v fizični obliki.

17. člen
(ugovor na oceno in na način izračuna izpitne ocene  

pri splošni maturi)
Ne glede na prvi odstavek 78. člena Pravilnika o splošni 

maturi lahko kandidat naslednji dan po poteku obdobja za 
vpogled v izpitno dokumentacijo na Državno komisijo za splo-
šno maturo vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna 
izpitne ocene ali na oceno. Način vložitve ugovora (fizično ali 
na elektronski način) in tehnična navodila o vložitvi ugovora 
določi Državni izpitni center pred začetkom postopka vpogleda 
v posameznem izpitnem roku.

18. člen
(vračilo izpitne dokumentacije pri splošni maturi)

Ne glede na 24. člen Pravilnika o varovanju izpitne tajno-
sti pri maturi (Uradni list RS, št. 7/08) se šteje, da je kandidatu 
izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda 
izpitne dokumentacije.

KONČNA DOLOČBA

19. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-33/2021/1
Ljubljana, dne 22. februarja 2021
EVA 2021-3330-0026

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI

635. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani 
za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta 
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18, UPB-2) je 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 13. redni seji dne 
17. 2. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2021 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
(uporaba odloka)

Določbe tega odloka morajo smiselno uporabljati vsi po-
sredni proračunski uporabniki proračuna Občine Dol pri Lju-
bljani.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV LETO 2021 

(v EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 6.299.915
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.071.950

70 DAVČNI PRIHODKI 5.027.750
700 Davki na dohodek in dobiček 3.957.000
703 Davki na premoženje 940.450
704 Domači davki na blago in storitve 129.300
706 Drugi davki in prispevki 1.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.044.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 253.500
711 Takse in pristojbine 7.000
712 Globe in druge denarne kazni 24.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 120.000
714 Drugi nedavčni prihodki 639.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 45.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 45.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 182.965
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 182.965

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.418.235
40 TEKOČI ODHODKI 2.378.760

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 362.020
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 54.400
402 Izdatki za blago in storitve 1.794.340
409 Rezerve 168.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.323.550
410 Subvencije 75.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 589.000
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 203.000
413 Drugi tekoči domači transferi 1.456.550

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.680.925
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.680.925

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 35.000
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 10.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 25.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –1.118.320

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK / 
PRIMANJKLJAJ –1.118.320

III./2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ 1.369.640
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
500 Domače zadolževanje 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.118.320
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.118.320
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
(2019) 1.254.000

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov (NRP) sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Prora-
čun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan 

mora obvestiti občinski svet o polletni realizaciji prihodkov in 
odhodkov občinskega proračuna.

Poročilo o polletni realizaciji morajo pripraviti tudi vsi po-
sredni proračunski uporabniki in ga najkasneje do 31. 8. teko-
čega leta oddati županu.

6. člen
(izpolnjevanje finančnih obveznosti)

V breme proračuna tekočega leta se lahko prevzemajo 
obveznosti in vršijo izplačila samo za namene ter do višine, ki 
so določeni s proračunom in če so za to izpolnjeni vsi z zakoni 
in drugimi predpisi določeni pogoji.

Denarne obveznosti v pogodbah, za obdobje do vključno 
enega leta, morajo biti izražene v nominalnem znesku, brez 
valorizacijske klavzule.

Denarne obveznosti v pogodbah, ki se sklepajo za obdo-
bje daljše od enega leta, se lahko valorizirajo na način in do 
višine določene z zakonom.

7. člen
(ukrepi izpolnjevanja finančnih obveznosti, rebalans)
Če se med izvrševanjem proračuna zaradi novih obve-

znosti povečajo izdatki proračuna ali zmanjšajo prejemki pro-
računa, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov 
z naslednjimi ukrepi:

− ustavi prevzemanje obveznosti,
− predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
− ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno 

zaradi prevzemanja obveznosti.
Če se med izvajanjem navedenih ukrepov proračun ne 

more uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna morajo biti prejemki in izdatki 

uravnovešeni. V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna 
župan lahko ponovno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

8. člen
(časovno izpolnjevanje finančnih obveznosti)

Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki 
se poravnajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani, se upošte-
vajo plačilni roki določeni v zakonu.

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opra-
vljenih dobav, storitev in gradenj.

Dogovarjanje predplačil je v skladu s predpisi možno le 
izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana ter ob pri-
mernem načinu finančnega zavarovanja, katerega z navodilom 
določi Ministrstvo za finance. Predplačilo mora biti utemeljeno 
tudi z vidika gospodarnosti.

V kolikor se pogodbene obveznosti ne plačajo v tekočem 
letu, se obveznost plačila prenese v naslednje leto.

9. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:

– prihodki iz naslova komunalnega prispevka, ki se po-
rabijo kot namenski izdatki za gradnjo komunalne opreme 
skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna;

– prihodki iz naslova požarnih taks, ki se porabijo kot 
namenski izdatki opredeljeni v posebnem delu proračuna za 
nabavo gasilsko tehnično reševalne in osebne opreme;

– prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih 
cest, ki se porabijo kot namenski izdatki za vzdrževanje goz-
dnih cest.

10. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje-
ti proračun ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča 
župan, pri čemer prerazporeditve na nivoju kontov ne smejo 
presegati 20 % obsega posameznega konta proračunske po-
stavke v sprejetem proračunu.

Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva 
med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska kla-
sifikacija odhodkov.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in 
konec leta z zaključnim računom o izvršenih prerazporeditvah 
poroča občinskemu svetu.

11. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podsku-
pinah kontov znotraj podprogramov, ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

– v letu 2022 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-

ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

12. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta 
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti 
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklaje-
nost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z 
namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
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župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt 
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 
20 % izhodiščne vrednosti projektov.

13. člen
(proračunski sklad)

V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezer-
vo, ki se določijo v proračunu v obsegu do višine 1,5 % prejem-
kov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v 
višini 72.000 eurov.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Ne-
porabljena sredstva se na dan 31. decembra preteklega leta 
prenesejo v proračunski sklad tekočega leta.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive člo-
veške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s pred-
pisi odloča župan.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in 
konec leta z zaključnim računom o porabi sredstev rezervnega 
sklada poroča občinskemu svetu.

14. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se določijo v 
proračunu v obsegu največ 2 % prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov. Splošna proračunska rezervacija se v letu 2021 
oblikuje v višini 96.000 eurov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih 
pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije skla-
dno z 42. členom ZJF odloča župan.

15. člen
(nadzor porabe javnih sredstev proračuna)

Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima 
pravico in dolžnost nadzirati porabo javnih sredstev iz proraču-
na, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam.

V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda po-
rabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

16. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo materialno 
ogroženi dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200 eurov 
na posameznega dolžnika. Materialno ogroženost dolžnik do-
kazuje z dokazilom pristojnega centra za socialno delo.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posamezne-
ga dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 
2 eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega 
odstavka tega člena ne všteva.

Ne glede na določila prvega odstavka ni možno odpisati 
tistih dolgov, ki jih izrecno navaja zakon.

O odpisih terjatev župan poroča občinskemu svetu ob 
predložitvi zaključnega računa za leto 2021.

17. člen
(odlog plačila dolžnika)

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarova-
nju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga 
dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila, če se s tem 
bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

Odlog plačila dolžnika se zavaruje z instrumenti za zava-
rovanje plačil, obresti pa morajo biti vsaj kot trenutno veljavne 
bančne obresti za vezane depozite, za ustrezno obdobje.

18. člen
(ravnanje s stvarnim premoženjem)

Ravnanje s stvarnim premoženjem se izvaja v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti.

Odločitve o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim 
premoženjem, katerega vrednost posamezne nepremičnine ne 
presega vrednosti 20.000 EUR, sprejme župan.

Odločitve o pridobivanju in razpolaganju s premičnim 
premoženjem sprejme župan.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

19. člen
(zadolževanje občine in obseg izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občini za proračun leta 2021 ni potrebno zadolžiti.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Dol pri Ljubljani, odloča ob-
činski svet.

20. člen
(izdajanje poroštev posrednim uporabnikom proračuna)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine, ki jo predhodno 
odobri občinski svet.

S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju družb v 
skupini Javnega holdinga Ljubljana d.o.o.:

– dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do 
višine 42.840,00 00 EUR,

– kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do 
višine 491.400,00 EUR,

– dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 
63.000,00 EUR,

– kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 
189.000,00 EUR,

– dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 
37.800,00 EUR,

– kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 
119.700,00 EUR.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
v letu 2021 ne smejo izdati poroštva brez predhodne odobritve 
občinskega sveta.

21. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občini v letu 

2021 ni potrebno zadolžiti.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(začasno financiranje v letu 2022)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani 
v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

V obdobju začasnega financiranja se ne glede na višino 
proračunske postavke lahko izvršujejo vse sprejete pogodbene 
obveznosti iz preteklega leta.

23. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 4100-0004/2020-12
Dol pri Ljubljani, dne 17. februarja 2021

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Željko Savič

636. Odlok o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
62. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejem-
kih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 
in 81/19), 9. in 222. člena Družinskega zakonika (Uradni list 
RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) 
in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, 
št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 
13. redni seji dne 17. 2. 2021 sprejel

O D L O K
o enkratni denarni pomoči za novorojence  

v Občini Dol pri Ljubljani

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za 

novorojence na območju Občine Dol pri Ljubljani, določa upra-
vičence, višino enkratne denarne pomoči, pogoje, postopek 
in način dodelitve enkratne denarne pomoči za novorojence.

2. člen
Enkratna denarna pomoč je socialna denarna pomoč 

upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna 
in s katero se družini novorojenca zagotovi dodatna finančna 
sredstva za kritje stroškov za nego in varstvo novorojenca.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE

3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od star-

šev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novoroje-
nec državljana Republike Slovenije in imata tako novorojenec 
kakor starš, ki uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči, 
na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Dol 
pri Ljubljani.

Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja 
tudi posvojitelj ali druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka 
na podlagi zakona ali odločbe pristojnega organa, pod pogoji 
iz prvega odstavka tega člena, če te pravice ni uveljavil eden 
od staršev otroka. Pravice skrbnika in posvojitelja se po tem 
odloku enačijo s pravicami staršev.

Pravice do denarne pomoči po tem odloku nima rejnik.

4. člen
Upravičenec, ki uveljavlja enkratno denarno pomoč ob 

rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do 
enkratne denarne pomoči po tem odloku.

III. POSTOPEK UVELJAVLJANA

5. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upraviče-

nec z vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega odloka. 
Vlogo upravni organ objavi na uradnih spletnih straneh občine 
ter je dostopna v sprejemni pisarni občine.

Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni občine, pošlje po 
pošti ali po elektronski pošti. Vloga je pravočasna, če jo organ 
prejme ali je oddana s priporočeno poštno pošiljko v roku šestih 
mesecev od otrokovega rojstva. V kolikor vlogo vloži skrbnik ali 
posvojitelj, začne rok šestih mesecev teči od datuma dodelitve 
skrbništva ali posvojitve, ki je naveden na odločbi pristojnega 
organa o skrbništvu ali posvojitvi. Prepozno vlogo upravni 
organ zavrže.

6. člen
Upravni organ po uradni dolžnosti pridobi podatke o dej-

stvih, ki so potrebni za obravnavo vloge in za odločanje o 
pravici do enkratne denarne pomoči, iz uradnih evidenc, ki jih 
vodijo upravni organi in drugi državni organi, lokalne skupnosti 
in nosilci javnih pooblastil, če slednjih vlogi ne priloži že vlaga-
telj, in sicer: izpisek centralnega registra prebivalstva, izpisek 
iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o 
državljanstvu otroka ter v primeru drugega odstavka 3. člena 
tega odloka tudi odločbo pristojnega organa.

7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkra-

tne denarne pomoči ob rojstvu otroka se vodi po predpisih, ki 
urejajo splošni upravni postopek.

O pravici do enkratne denarne pomoči odloči upravni or-
gan z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba v roku 15 dni 
od vročitve. O pritožbi odloča župan.

8. člen
Enkratna denarna pomoč se nakaže na transakcijski ra-

čun vlagatelja najkasneje v roku trideset dni po izdaji odločbe. 
Vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe.

9. člen
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo 

pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humani-
tarne ali druge namene.

IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI

10. člen
Sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči so 

zagotovljena v proračunu občine.
Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 

150,00 EUR. Spremembo višine enkratne denarne pomoči 
določi občinski svet s sklepom na predlog župana.

Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patro-
nažne službe ali centra za socialno delo določi, da se namesto 
denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, 
če tako zahtevajo koristi otroka.
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11. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno 

pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z 
določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti 
skupaj z zakonitimi določenimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila dalje.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Lju-
bljani (Uradni list RS, št. 62/6, z dne 15. 6. 2006).

Vloge, prejete pred uveljavitvijo odloka, se obravnavajo 
po Odloku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 
Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 62/6, z dne 15. 6. 2006).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 121-0052/2020
Dol pri Ljubljani, dne 17. februarja 2021

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Željko Savič

KOČEVJE

637. Odlok o kategorizaciji občinskih cest 
v Občini Kočevje

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. 
US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – 

ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, 
št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine 
Kočevje na 16. redni seji dne 18. 2. 2021 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v Občini 

Kočevje z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v 
Občini Kočevje med seboj in ceste, pomembne za navezovanje 
prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v Občini Kočevje in ne izpolnjujejo predpisanih meril za 
lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udele-
žencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, 
poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).

3. člen
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim siste-

mom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so 

namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posa-
meznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste 
enake ali višje kategorije, in

– krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nada-
ljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih 
prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individu-
alne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski 
centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim 
sistemom.

4. člen
Lokalne ceste (LC) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
1 065101 648 Pri Cerkvi – Struge – Mala Gora 214 6.219 V 7.245 – Dobrepolje
2 171021 214 Mladica – Polom – Seč – Zvirče 648 8.669 V 3.628 – Žužemberk
3 171031 917 Željne – Klinja vas – Gorenje 214 2.270 V
4 171032 214 Gorenje – Stara Cerkev 106 2.151 V
5 171041 106 Ljubljanska cesta 171041 294 V
6 171042 171041 Ob mahovniški cesti – Mahovnik – Breg 106 2.181 V
7 171043 106 Breg – Mlaka – Stara Cerkev 171032 1.797 V
8 171051 106 Kočevje – Cvišlerji – Onek – Koprivnik 217 21.099 V
9 171061 655 Jelendol – Mlaka – Primoži – Kočevska 

Reka
655 9.286 V 3.038 – Ribnica

10 171071 918 Laze – Podlesje – Rajndol 217 13.494 V
11 171081 658 Predgrad – Dol 918 3.067 V
12 171091 656 Borovec – Gornja Briga – Dolnja Briga – 

Banja Loka
106 6.292 V 2.003 – Kostel

13 172001 171051 Križišče Črnomeljske in Ulice heroja 
 Marinclja – Mestni log – Dolga vas

106 2.392 V

V…vsa vozila SKUPAJ: 79.211 m
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5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
1 172011 171041 Ljubljanska cesta – Trg zbora odposlancev 106 945 V
2 172021 172011 Kidričeva ulica 106 383 V

V…vsa vozila SKUPAJ: 1.328 m

6. člen
Krajevne ceste (LK) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
1 172031 106 Ljubljanska cesta – železniška postaja – 

Kolodvorska cesta
106 344 V

2 172041 106 Kolodvorska cesta – Cesta na Trato HŠ 36 1.054 V
3 172051 172041 Trata XIV – Trata XIII (krožišče) 172051 233 V
4 172052 172051 Trata XIV (krožišče) – Novomeška cesta 214 1.123 V
5 172061 106 Cesta na Trato – Trata II 172041 287 V
6 172071 917 Roška cesta – skladišča 917 188 V
7 172081 917 Rudnik 917 536 V
8 172091 917 Rozmanova ulica 917 575 V
9 172101 917 Rudarsko naselje 172101 477 V

10 172111 917 Zdravstveni dom Kočevje – parkirišča 171051 150 V
11 172121 172001 Mestni log I – Mestni log III 172001 432 V
12 172131 172001 Cesta v Mestni log 172121 132 V
13 172141 172381 Šeškov dom – Nabrežje 172142 121 V
14 172142 172141 Nabrežje – Cesta v Mestni log HŠ 33a 642 V
15 172151 106 Prešernova ulica – Nabrežje – Ulica heroja 

Marinclja
172001 600 V

16 172161 172151 Prešernova ulica – Črnomeljska cesta 171051 96 V
17 172171 172151 Pri Šeškovem domu 172001 93 V
18 172181 172142 Mestni log V 172001 240 V
19 172191 106 Reška cesta – OŠ ob Rinži – Mestni log 172001 480 V
20 172201 172001 Omerzova ulica 106 747 V
21 172211 106 Ulica Veronike Deseniške HŠ 7 355 V
22 172221 172211 Uskoška ulica 106 380 V
23 172231 172211 Streliška ulica 172221 409 V
24 172241 106 Podgorska ulica – Rožna ulica –  

Ob mahovniški cesti
171041 2.562 V

25 172251 172011 Trg zbora odposlancev – povezava 106 346 V
26 172261 172011 Trg zbora odposlancev – Trg svetega 

Jerneja
župnišče 179 V

27 172271 172011 Trg zbora odposlancev – mimo HŠ 47 172261 85 V
28 172281 172021 Tesarska ulica HŠ 7 251 V
29 172291 172011 Cesta na stadion – Rožna ulica 172301 465 V
30 172301 172011 Rožna ulica – Rinža 172241 638 V
31 172311 172011 Cankarjeva ulica 106 321 V
32 172321 172301 Rožna ulica – Turjaško naselje 172331 183 V
33 172322 172331 Turjaško naselje – Ob mahovniški cesti 172241 219 V
34 172331 172011 Kolodvorska cesta – Turjaško naselje HŠ 15 200 V
35 172341 106 Kolodvorska cesta – Ljubljanska cesta 172011 265 V
36 172351 106 Kajuhovo naselje 172341 277 V
37 172361 172351 Kajuhovo naselje – Ljubljanska cesta 172011 183 V
38 172371 171041 Pri Unionu – Ljubljanska cesta 106 224 V
39 172381 172141 Šeškov dom – Ulica heroja Marinclja 172382 128 V
40 172382 172381 Ulica heroja Marinclja – Črnomeljska cesta HŠ 2 165 V

V…vsa vozila SKUPAJ: 16.385 m
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7. člen
Javne poti (JP) so:

Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina  
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
1 671011 214 Smuka – do HŠ 8 HŠ 8 309 V
2 671012 214 Smuka – lovski dom HŠ 1 95 V
3 671041 917 Trnovec – lovska koča HŠ 1 377 V
4 671051 171051 Mačkovec – oddajnik oddajnik 880 V
5 671061 171051 Koprivnik – Rajhenav – farma HŠ 2 3.641 V
6 671071 171051 Onek – Mačkovec igrišče 1.435 V
7 671072 671071 Mačkovec – povezava 671071 365 V
8 671073 671071 Mačkovec – do HŠ 21 HŠ 21 26 V
9 671074 671071 Mačkovec – do HŠ 38 HŠ 38 63 V

10 671075 671071 Mačkovec – do HŠ 13 HŠ 13 79 V
11 671076 671071 Mačkovec – do HŠ 3 HŠ 3 123 V
12 671077 671072 Mačkovec – mimo HŠ 20 razcep 95 V
13 671081 171051 Onek – skozi vas razcep 233 V
14 671082 671081 Onek – do HŠ 7 HŠ 7 236 V
15 671091 171051 Laze – Staro Brezje HŠ 1 1.567 V
16 671101 171051 Koprivnik – do HŠ 16 HŠ 16 282 V
17 671102 171051 Koprivnik – pokopališče pokopališče 294 V
18 671111 171051 Cvišlerji – do HŠ 44 HŠ 44 181 V
19 671121 171051 Cvišlerji – povezava 171051 582 V
20 671122 671121 Cvišlerji – mimo HŠ 7 671121 97 V
21 671123 671121 Cvišlerji – mimo HŠ 18 671121 226 V
22 671124 671121 Cvišlerji – do HŠ 30a HŠ 30a 95 V
23 671131 917 Šalka vas – do HŠ 149 HŠ 149 193 V
24 671132 917 Šalka vas – vrtnarija HŠ 81 246 V
25 671134 917 Roška cesta – Šalka vas 917 909 V
26 671135 917 Šalka vas – do HŠ 116 HŠ 116 315 V
27 671136 917 Šalka vas – mimo HŠ 130a 671135 64 V
28 671137 671135 Šalka vas – do HŠ 76a HŠ 76a 84 V
29 671138 671135 Šalka vas – do HŠ 78b HŠ 78b 88 V
30 671141 917 Griček pri Željnah – povezava I 917 428 V
31 671142 671141 Griček pri Željnah – povezava II 671141 388 V
32 671143 671142 Griček pri Željnah – proti romskemu 

naselju
671143 427 V

33 671144 917 Željne – do HŠ 36b HŠ 36b 109 V
34 671145 917 Željne – povezava 917 457 V
35 671146 917 Željne – romsko naselje – povezava 917 299 V
36 671147 917 Željne – do HŠ 54 HŠ 54 122 V
37 671148 917 Željne – do HŠ 48a HŠ 48a 62 V
38 671149 917 Željne – mimo HŠ 21 671145 47 V
39 671151 171031 Klinja vas – do HŠ 18a HŠ 18a 187 V
40 671152 171031 Klinja vas – do HŠ 27 HŠ 27 168 V
41 671153 171031 Klinja vas – do HŠ 64 HŠ 64 276 V
42 671154 671146 Željne – do HŠ 68 HŠ 68 25 V
43 671155 917 Željne – romsko naselje – do HŠ 60 HŠ 60 58 V
44 671156 917 Željne – lovski dom HŠ 86 80 V
45 671161 171032 Gorenje – povezava I 214 751 V
46 671162 171032 Gorenje – mimo HŠ 57 671164 134 V
47 671163 171032 Gorenje – do HŠ 16a HŠ 16a 135 V
48 671164 171032 Gorenje – povezava II 171032 424 V
49 671165 671164 Gorenje – do HŠ 96 HŠ 96 114 V
50 671166 671164 Gorenje – do HŠ 79 HŠ 79 225 V
51 671167 671166 Gorenje – do HŠ 69 HŠ 69 45 V
52 671168 671161 Gorenje – do HŠ 6a HŠ 6a 94 V
53 671169 671164 Gorenje – mimo HŠ 48 konec ceste 75 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina  
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
54 671171 171032 Mlaka – pokopališče – Konca vas 671172 373 V
55 671172 671173 Stara Cerkev – Konca vas HŠ 33 598 V
56 671173 171032 Stara Cerkev – Slovenska vas 106 585 V
57 671174 671176 Stara Cerkev – do HŠ 35 HŠ 35 80 V
58 671175 171032 Stara Cerkev – do HŠ 14 HŠ 14 88 V
59 671176 171032 Stara Cerkev – skozi vas 671172 75 V
60 671177 671173 Stara Cerkev – do HŠ 68 HŠ 68 37 V
61 671178 671163 Gorenje – do HŠ 17d HŠ 17d 125 V
62 671181 671173 Stara Cerkev – Koblarji – skozi vas 671181 1.359 V
63 671182 671181 Koblarji – do HŠ 8b HŠ 8b 292 V
64 671183 671182 Koblarji – mimo HŠ 16 671181 243 V
65 671184 671181 Koblarji – Mrtvice 106 470 V
66 671185 671184 Koblarji – do HŠ 15 HŠ 15 170 V
67 671186 671181 Koblarji – do HŠ 88 HŠ 88 81 V
68 671187 671181 Koblarji – krožno 671187 490 V
69 671188 171021 Polom – do HŠ 2 HŠ 2 134 V
70 671189 671181 Koblarji – do HŠ 50 HŠ 50 86 V
71 671191 106 Nove Ložine – do HŠ 8 HŠ 8 225 V
72 671192 671191 Nove Ložine – do HŠ 4 HŠ 4 90 V
73 671201 106 Dolnje Ložine – krožno 671201 839 V
74 671202 671201 Dolnje Ložine – proti gozdu gozdna 241 V
75 671203 671202 Dolnje Ložine – Gornje Ložine –  

mimo HŠ 1c
konec ceste 236 V

76 671211 106 Gornje Ložine – do HŠ 1b HŠ 1b 541 V
77 671212 671211 Gornje Ložine – do HŠ 6a gozdna 151 V
78 671213 106 Gornje Ložine – vzporedna z G2 106 671211 212 V
79 671214 671213 Gornje Ložine – do HŠ 14 HŠ 14 113 V
80 671215 106 Gornje Ložine – do HŠ 19a HŠ 19a 96 V
81 671216 671211 Gornje Ložine – do HŠ 13 HŠ 13 61 V
82 671217 671211 Gornje Ložine – povezava 671211 96 V
83 671221 106 Stara Cerkev – Slovenska vas – krožno 671221 1.071 V
84 671222 671221 Slovenska vas – do HŠ 3b HŠ 3b 162 V
85 671223 671221 Slovenska vas – Rinža – mimo HŠ 27 gozdna 694 V
86 671224 671221 Slovenska vas – do HŠ 50 HŠ 50 243 V
87 671231 171043 Mlaka – povezava 171043 332 V
88 671232 171043 Mlaka – do HŠ 2 HŠ 2 79 V
89 671233 171043 Mlaka – proti HŠ 81 konec prc. 

št. 975
107 V

90 671241 106 Breg – povezava I 171042 195 V
91 671242 171042 Breg – do HŠ 28a HŠ 28a 140 V
92 671243 171042 Breg – povezava II 106 899 V
93 671244 671243 Mahovnik – do HŠ 69 HŠ 69 109 V
94 671245 671243 Breg – do HŠ 47a HŠ 47a 234 V
95 671246 671243 Breg – do HŠ 61 HŠ 61 169 V
96 671247 106 Breg – do HŠ 2 HŠ 2 67 V
97 671251 171042 Mahovnik – povezava 106 586 V
98 671252 171042 Mahovnik – do HŠ 74 HŠ 74 105 V
99 671253 171042 Mahovnik – do HŠ 63a HŠ 63a 49 V

100 671254 106 Podjetniško naselje Kočevje – do HŠ 7 HŠ 7 184 V
101 671255 671254 Podjetniško naselje Kočevje – do HŠ 8 HŠ 8 113 V
102 671261 106 Livold – pokopališče vežica 143 V
103 671262 106 Livold – mimo HŠ 55a – Rinža Rinža 186 V
104 671263 106 Livold – do HŠ 70 HŠ 70 84 V
105 671264 217 Livold – do HŠ 29b HŠ 29b 90 V
106 671265 217 Livold – do HŠ 77a HŠ 77a 182 V
107 671266 217 Livold – mimo HŠ 80 gozdna 261 V
108 671267 106 Livold – mimo HŠ 8 – Rinža Rinža 89 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina  
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
109 671268 217 Livold – gasilni dom HŠ 21a 63 V
110 671271 106 Zajčje Polje – Črni Potok – do HŠ 26 HŠ 26 2.263 V
111 671272 671271 Črni Potok – do HŠ 4a gozdna 121 V
112 671273 671271 Črni Potok – do HŠ 2b HŠ 2b 111 V
113 671274 671271 Črni Potok – krožno 671271 337 V
114 671281 217 Mozelj – Kačji Potok gozdna 4.071 V
115 671282 217 Mozelj – povezava 671281 138 V
116 671283 671282 Mozelj – mimo HŠ 25a 671281 81 V
117 671291 217 Mozelj – cerkev – povezava 217 182 V
118 671292 217 Mozelj – do HŠ 7a HŠ 7a 91 V
119 671293 217 Mozelj – do HŠ 38a HŠ 38a 117 V
120 671294 217 Mozelj – do HŠ 13a HŠ 13a 97 V
121 671301 217 Rajndol – povezava 217 453 V
122 671311 217 Knežja Lipa – Spodnji Log cerkev 3.615 V
123 671312 217 Knežja Lipa – povezava 671311 229 V
124 671321 217 Knežja Lipa – mimo HŠ 1a NH 136 V
125 671322 217 Knežja Lipa – do HŠ 6 HŠ 6 125 V
126 671331 217 Brezovica – Nemška Loka HŠ 15 1.040 V
127 671341 658 Vimolj – do HŠ 10 HŠ 10 1.240 V
128 671342 671341 Vimolj – Kralji gozdna 933 V
129 671343 671342 Kralji – do HŠ 1 HŠ 1 115 V
130 671351 658 Brezovica – do HŠ 7 HŠ 7 309 V
131 671361 658 Čeplje – do HŠ 19 HŠ 19 170 V
132 671371 658 Jelenja vas – do HŠ 16 HŠ 16 133 V
133 671372 658 Jelenja vas – povezava 658 172 V
134 671381 658 Predgrad – do HŠ 69 HŠ 69 307 V
135 671382 671381 Predgrad – do HŠ 77 HŠ 77 95 V
136 671383 671381 Predgrad – mimo HŠ 63 658 133 V
137 671384 658 Predgrad – mimo HŠ 38a gozdna 84 V
138 671386 658 Predgrad – do HŠ 1a HŠ 1a 75 V
139 671391 658 Paka – do HŠ 4 HŠ 4 628 V
140 671401 171081 Dol – do HŠ 22 HŠ 22 243 V
141 671402 918 Dol – do HŠ 11 HŠ 11 65 V
142 671411 918 Laze – povezava 171071 575 V
143 671412 918 Laze – do HŠ 17 HŠ 17 563 V
144 671421 106 Štalcerji – povezava 106 456 V
145 671422 671421 Štalcerji – mimo HŠ 14 671421 211 V
146 671423 671421 Štalcerji – do HŠ 9a HŠ 9a 274 V
147 671424 671421 Štalcerji – do HŠ 31 HŠ 31 116 V
148 671425 671421 Štalcerji – do HŠ 40 HŠ 40 184 V
149 671431 106 Morava – povezava 106 716 V
150 671432 106 Morava – mimo HŠ 13c 671431 165 V
151 671433 106 Morava – mimo HŠ 2 106 125 V
152 671434 106 Morava – do HŠ 5 HŠ 5 266 V
153 671435 106 Morava – mimo HŠ 40 671431 271 V
154 671441 654 Novi Lazi – povezava 654 628 V
155 671442 671441 Novi Lazi – do HŠ 39 HŠ 39 263 V
156 671443 671441 Novi Lazi – do HŠ 18 HŠ 18 67 V
157 671444 671441 Novi Lazi – do HŠ 14b HŠ 14b 59 V
158 671451 654 Novi Lazi – Štalcerji lovska koča 1.304 V
159 671461 654 Kočevska Reka – krožno 671461 336 V
160 671462 671461 Kočevska Reka – mimo HŠ 51 656 370 V
161 671463 654 Kočevska Reka – povezava 655 333 V
162 671464 654 Kočevska Reka – mimo HŠ 33 671463 111 V
163 671465 656 Kočevska Reka – do HŠ 43 HŠ 43 148 V
164 671471 171061 Koče – do HŠ 9 HŠ 9 897 V
165 671472 671471 Koče – povezava 171061 195 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina  
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
166 671481 171061 Mlaka pri Kočevski Reki – do HŠ 4 HŠ 4 420 V
167 671482 171061 Primoži – do HŠ 6 HŠ 6 735 V
168 671491 171091 Borovec – do HŠ 7a HŠ 7A 325 V
169 671501 171091 Borovec – do HŠ 11 HŠ 11 694 V
170 671511 171091 Gornja Briga – do HŠ 1 HŠ 1 184 V
171 671521 171091 Dolnja Briga – do HŠ 7 HŠ 7 466 V
172 672001 106 Rogati Hrib gozdna 1.441 V
173 672011 171042 Mahovnik – do HŠ 31 HŠ 31 102 V
174 672012 171042 Mahovnik – do HŠ 25 HŠ 25 223 V
175 672013 672012 Mahovnik – do HŠ 35 HŠ 35 118 V
176 672014 171042 Ob mahovniški cesti – krožno I 672014 284 V
177 672015 171042 Ob mahovniški cesti – krožno II 171042 239 V
178 672016 672015 Pri Unionu – mimo HŠ 18 672017 131 V
179 672017 171042 Pri Unionu – mimo Policije 172371 216 V
180 672018 171042 Pri Unionu – do HŠ 59 HŠ 59 83 V
181 672019 672015 Pri Unionu – bloki Kočevska rezidenca HŠ 67a 83 V
182 672021 171042 Ob mahovniški cesti – do HŠ 22 HŠ 22 98 V
183 672022 171042 Ob mahovniški cesti – do HŠ 9 HŠ 9 112 V
184 672023 672021 Ob mahovniški cesti – mimo HŠ 2 672022 79 V
185 672024 672021 Ob mahovniški cesti – mimo HŠ 17 672022 79 V
186 672031 172351 Kajuhovo naselje – do HŠ 61 HŠ 61 56 V
187 672032 172351 Kajuhovo naselje – do HŠ 45 HŠ 45 60 V
188 672033 172351 Kajuhovo naselje – do HŠ 25 HŠ 25 46 V
189 672034 172361 Kajuhovo naselje – do HŠ 32 HŠ 32 76 V
190 672035 172351 Kajuhovo naselje – Kolodvorska cesta – 

do HŠ 5
HŠ 5 83 V

191 672036 172351 Ljubljanska cesta – do HŠ 28 HŠ 28 118 V
192 672037 172341 Kolodvorska cesta – mimo HŠ 23 172341 169 V
193 672038 172351 Kajuhovo naselje – do HŠ 16 HŠ 16 41 V
194 672039 172351 Kajuhovo naselje – do HŠ 22 HŠ 22 41 V
195 672041 106 Šeškova ulica – Cankarjeva ulica 172311 215 V
196 672042 172311 Kidričeva ulica – mimo HŠ 9 172021 196 V
197 672043 672042 Šeškova ulica – Ljubljanska cesta HŠ 8 173 V
198 672044 172021 Kidričeva ulica – mimo HŠ 4 HŠ 2 106 V
199 672045 672044 Kidričeva ulica – mimo HŠ 2 172021 38 V
200 672051 172321 Kekčeva ulica HŠ 3 82 V
201 672052 172331 Turjaško naselje – do HŠ 13 HŠ 13 62 V
202 672053 172322 Turjaško naselje – mimo HŠ 20 HŠ 45 45 V
203 672061 172291 Cesta na stadion – Ljubljanska cesta 172011 191 V
204 672062 172291 Bračičeva ulica – mimo HŠ 16 672061 83 V
205 672063 172291 Cesta na stadion – do HŠ 18 HŠ 18 338 V
206 672064 172301 Rožna ulica – Cesta na stadion 672063 318 V
207 672065 172291 Opekarska ulica HŠ 10 172 V
208 672066 172241 Rožna ulica – odcep Marof konec prc. 

št. 221/9
117 V

209 672067 172291 Bračičeva ulica – do Hš 28a HŠ 28a 100 V
210 672068 172291 Cesta na stadion – parkirišče pri športni 

dvorani
672068 218 V

211 672071 172271 Trg zbora odposlancev – mimo HŠ 43 172261 40 V
212 672072 172261 Trg zbora odposlancev – mimo HŠ 31 172261 79 V
213 672073 172261 Trg zbora odposlancev – do HŠ 69 HŠ 69 41 V
214 672081 172251 Trg zbora odposlancev – do HŠ 26 HŠ 26 133 V
215 672082 172251 Trg zbora odposlancev – do HŠ 30 HŠ 30 128 V
216 672083 172241 Trg zbora odposlancev – do HŠ 32 HŠ 32 214 V
217 672084 106 Reška cesta – do HŠ 5a HŠ 5a 151 V
218 672085 672084 Trg zbora odposlancev – do HŠ 80 HŠ 80 117 V
219 672086 106 Reška cesta – do HŠ 7a HŠ 7a 128 V
220 672087 672086 Reška cesta – Dom upokojencev HŠ 3 44 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina  
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
221 672088 106 Reška cesta – do HŠ 13b HŠ 13b 121 V
222 672089 106 Roška cesta – do HŠ 6 HŠ 6 145 V
223 672091 172241 Podgorska ulica – Grajska pot gozdna 552 V
224 672092 672091 Podgorska ulica – mimo HŠ 42 172241 332 V
225 672093 672091 Podgorska ulica – mimo HŠ 36 gozdna 238 V
226 672094 172241 Podgorska ulica – do HŠ 51c HŠ 51c 48 V
227 672095 172241 Podgorska ulica – do HŠ 55a HŠ 55a 60 V
228 672101 172211 Frankopanska ulica HŠ 12 110 V
229 672102 172211 Samova ulica HŠ 4 41 V
230 672103 172211 Ulica Veronike Deseniške – do HŠ 11 HŠ 11 134 V
231 672104 172211 Kocljeva ulica 172231 112 V
232 672105 106 Reška cesta – lovski dom HŠ 35 94 V
233 672106 106 Streliška ulica – do HŠ 24 HŠ 24 95 V
234 672111 172041 Trata XV HŠ 10 99 V
235 672112 172041 Trata XIV – do HŠ 14 HŠ 14 93 V
236 672121 172061 Trata I HŠ 11 138 V
237 672122 172041 Trata II HŠ 13 131 V
238 672123 172041 Trata III HŠ 12 140 V
239 672124 172041 Trata XII 672131 154 V
240 672125 172041 Trata IV HŠ 9 119 V
241 672126 172041 Trata XI 672131 81 V
242 672127 172041 Trata V HŠ 8 70 V
243 672131 172051 Trata XIII 172041 304 V
244 672132 172041 Trata VII – do HŠ 40 HŠ 40 345 V
245 672133 672132 Trata VII – do HŠ 24 HŠ 24 115 V
246 672134 172041 Trata VIII HŠ 3 59 V
247 672135 172041 Trata IX HŠ 12 231 V
248 672141 172041 Trata VI – Trdnjava – Roška cesta 917 1.093 V
249 672142 672141 Trata VI – do HŠ 15 HŠ 15 100 V
250 672143 672144 Trdnjava – mimo HŠ 15h 672141 202 V
251 672144 672141 Trdnjava – do HŠ 14a HŠ 14a 78 V
252 672145 672141 Trdnjava – Rudnik 172081 143 V
253 672151 172091 Rozmanova ulica – do HŠ 17 HŠ 17 43 V
254 672152 917 Roška cesta – do HŠ 64a HŠ 64a 125 V
255 672153 917 Roška cesta – do HŠ 62 HŠ 62 65 V
256 672161 172111 Črnomeljska cesta – do HŠ 7 HŠ 7 76 V
257 672162 171051 Črnomeljska cesta – do HŠ 24 HŠ 24 138 V
258 672163 171051 Črnomeljska cesta – pri pokopališču 171051 168 V
259 672164 171051 Črnomeljska cesta – do HŠ 32 HŠ 32 104 V
260 672165 172281 Tesarska ulica – Roška cesta HŠ 17 39 V
261 672166 172151 Prešernova ulica – proti zapornicam HŠ 20 58 V
262 672167 917 Zdravstveni dom Kočevje 172111 85 V
263 672171 172001 Cesta v Mestni log – OŠ 172191 355 V
264 672172 172001 Cesta v Mestni log – mimo HŠ 17 172142 82 V
265 672173 172142 Cesta v Mestni log – Čistilna naprava – 

Mestni log II
172001 55 V

266 672174 172001 Ulica slovenskih teritorialcev HŠ 5 256 V
267 672175 172001 Ulica Veteranov osamosvojitve 672176 401 V
268 672176 172001 Ulica Brigade Moris HŠ 14 330 V
269 672177 172121 Mestni log I – pokopališče pokopališče 176 V
270 672181 172001 Mestni log II – do HŠ 11 HŠ 11 55 V
271 672182 172001 Mestni log V – do HŠ 27 HŠ 27 143 V
272 672183 172001 Brezova pot HŠ 4 113 V
273 672184 172001 Brinova pot HŠ 5 146 V
274 672185 172001 Bršljanova pot – do HŠ 3 HŠ 3 50 V
275 672186 172001 Bršljanova pot – do HŠ 4 HŠ 4 64 V
276 672187 172001 Bezgova pot HŠ 6 168 V
277 672188 172001 Borova pot HŠ 6 176 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina  
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
278 672189 172001 Brestova pot HŠ 4 115 V
279 672191 172201 Omerzova ulica – Obrežje HŠ 5 187 V
280 672192 172201 Cesta v Log 172001 238 V
281 672194 172201 Remihova ulica 172001 75 V
282 672195 172201 Prečna ulica 106 138 V
283 672196 172001 Omerzova ulica – do HŠ 38 HŠ 38 40 V
284 672197 172001 Omerzova ulica – do HŠ 41 HŠ 41 35 V
285 672201 106 Kočevska cesta – proti smučišču HŠ 30a 310 V
286 672202 106 Gozdna cesta HŠ 4 152 V
287 672203 672201 Kočevska cesta – do HŠ 30b HŠ 30b 77 V
288 672211 917 Šalka vas – do HŠ 46 HŠ 46 178 V
289 672212 672211 Šalka vas – do HŠ 48a HŠ 48a 65 V
290 672213 672211 Šalka vas – Cvišlerji 671121 1.068 V
291 672221 672223 Nabrežje – mimo HŠ 9 172151 86 V
292 672222 172142 Nabrežje – do HŠ 39 HŠ 39 108 V
293 672223 172151 Prešernova ulica – Cesta v Mestni Log 172141 51 V
294 672321 214 Novomeška cesta – krožno 672321 1.634 V
295 672322 214 Novomeška cesta – povezava 672321 414 V
296 672323 172052 Trata XIV – do HŠ 21 HŠ 21 216 V

V…vsa vozila SKUPAJ: 84.441 m

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 
109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Re-
publike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-18 (507) 
z dne 28. 1. 2021.

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

kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni list RS, 
št. 2/16).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2020-15
Kočevje, dne 19. februarja 2021

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

638. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje 
za programsko obdobje 2016–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 
22/18, 32/19, 49/20 – ZIUZEOP, 54/20, 61/20 – ZIUZEOP-A, 
175/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 
80/20 – ZIUOOPE),18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list 
RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ko-
čevje na 16. redni seji dne 18. 2. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Kočevje za programsko 

obdobje 2016–2020

1. člen
30. člen Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko ob-
dobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 2/16, 18/16 in 21/18) se 
spremeni tako, da se besedilo prvega odstavka nadomesti z 
besedilom, ki se glasi:

»Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-15/2015-22
Kočevje, dne 19. februarja 2021

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

VELIKE LAŠČE

639. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Velike Lašče za leto 2021 št. 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 16. člena Sta-
tuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
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št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike 
Lašče na 16. seji dne 26. februarja 2021 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče  

za leto 2021 št. 1

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 

(Uradni list RS, št. 81/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans 
proračuna 

2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.795.760

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.162.690
70 DAVČNI PRIHODKI 3.834.690

700 Davki na dohodek in dobiček 3.524.935
703 Davki na premoženje 190.755
704 Domači davki na blago in storitve 119.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 328.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 170.800
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Globe in druge denarne kazni 27.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 24.000
714 Drugi nedavčni prihodki 100.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 222.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 12.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  210.000

73 PREJETE DONACIJE 500
730 Prejete donacije iz domačih virov 500
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 410.570
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  410.570
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije  0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.445.480
40 TEKOČI ODHODKI 1.232.410

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 298.700
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 49.800
402 Izdatki za blago in storitve 861.710
403 Plačila domačih obresti 1.700
409 Rezerve 20.500

41 TEKOČI TRANSFERI 2.333.280
410 Subvencije 130.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.254.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 177.450

413 Drugi tekoči domači transferi 771.630
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.802.490
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.802.490

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 77.300
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam,  ki niso proračunski uporabniki 60.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  17.300

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –2.649.720

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 2.000.000

500 Domače zadolževanje 2.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 74.900
55 ODPLAČILA DOLGA 74.900

550 Odplačila domačega dolga 74.900
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –724.620
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.925.100
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.649.720

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 724.620

«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena, ki se po novem glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se bo občina zadolžila za 2.000.000 eurov, in sicer za 
izgradnjo POŠ in vrtca Turjak.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0022/2019-3
Velike Lašče, dne 26. februarja 2021

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh
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