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VLADA

703. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 
– ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni  

COVID-19 na območju Republike Slovenije

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

glasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

2. člen
Ta odlok začne veljati 18. marca 2021 in velja 30 dni.

Št. 00725-18/2021
Ljubljana, dne 10. marca 2021
EVA 2021-2711-0041

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

704. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi 
izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi 
epidemije COVID-19

Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka 
pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, upravičence, pogo-
je, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nadomesti-

la zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije 
COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).

(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporo-
čilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I 
z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporoči-
lom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukre-
pe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu 
COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije drža-
vam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih 
kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem 
besedilu: Začasni okvir).

2. člen
(izpad dohodka v sektorju jabolk)

Ocene na podlagi modelnih kalkulacij za namizna jabol-
ka so, da se je zaradi posledic epidemije COVID-19 dohodek 
neto dodana vrednost pri pridelavi namiznih jabolk letine 2020 
v primerjavi s povprečjem v enakem obdobju zadnjih treh let 
zmanjšal za več kot 30 %.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska de-

javnost, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o 
spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) 
št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi 
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, 
str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

2. podjetje v težavah je subjekt, ki se ukvarja s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo in za katerega velja vsaj ena 
od okoliščin, ki so opredeljene v 14. točki 2. člena Uredbe 
702/2014/EU.

4. člen
(upravičenec)

Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetij-
skega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki 
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je imel 16. oktobra 2020 v registru kmetijskih gospodarstev vpi-
sane najmanj 0,5 ha površine intenzivnega sadovnjaka jablane 
(šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – ja-
blane), (v nadaljnjem besedilu: intenzivni sadovnjak jablane) 
in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila po 
tem odloku.

5. člen
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega 
finančnega nadomestila na hektar intenzivnega sadovnjaka 
jablane.

(2) Upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje 
od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka na podlagi 116. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 
15/21 – ZDUOP), se finančno nadomestilo po tem odloku zniža 
za prejeti mesečni temeljni dohodek v tem obdobju, razen če 
upravičencu ni bilo že predhodno znižano finančno nadomestilo 
po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – 
ZDUOP).

(3) Finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijske-
ga gospodarstva, ki je bil na dan 31. decembra 2019 podjetje 
v težavah, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja 
na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.

(4) Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. ok-
tobra 2020 do 31. januarja 2021.

6. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila 
po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:

1. 16. oktobra 2020 ima v registru kmetijskih gospodar-
stev vpisan intenzivni sadovnjak jablane;

2. na dan uveljavitve tega odloka ne sme biti v stečaju, 
prisilni likvidaciji ali osebnem stečaju;

3. na dan uveljavitve tega odloka ima poravnane zapadle 
davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti 
v višini, ki presega 50 eurov, v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo;

4. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski 
račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

7. člen
(finančne določbe)

(1) Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 
2.000,00 eura na hektar intenzivnega sadovnjaka jablane. Po-
datek o površini intenzivnega sadovnjaka jablane iz 4. člena 
tega odloka agencija pridobi po uradni dolžnosti iz registra 
kmetijskih gospodarstev za stanje na dan 16. oktobra 2020.

(2) Isti upravičenec lahko pridobi finančno nadomestilo po 
tem odloku le enkrat.

(3) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je 
za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali 
sredstva Evropske unije.

(4) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se za-
gotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

8. člen
(odločba o finančnem nadomestilu)

(1) Informativno odločbo o izpolnjevanju pogojev izda 
agencija na podlagi podatkov iz uradnih evidenc v skladu z 
59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21).

(2) V izreku informativne odločbe o finančnem nadome-
stilu se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 
3.1 Začasnega okvira.

9. člen
(skupni znesek pomoči in združevanje pomoči)

(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 
3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 225.000,00 eura bruto 
na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji. 
Finančno nadomestilo po tem odloku se ustrezno zniža, če bi 
bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev.

(2) Če se upravičenec ukvarja z več gospodarskimi de-
javnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje iz točk 22(a) 
in 23(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug 
ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh gospodarskih 
dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni 
znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z 
oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega ustreznih zgornjih 
mej iz točke 23(a) Začasnega okvira.

(3) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega 
odloka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje 
z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali 
Uredbo 702/2014/EU ali v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), 
zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z 
dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v 
zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti 
in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, 
str. 3), ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 
2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 
2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 
1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju 
(UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), ob spoštovanju določb 
teh uredb in Začasnega okvira.

10. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila pre-
veri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 
3.1 Začasnega okvira za posameznega upravičenca v evidenci 
državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomesti-
la posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu 
za kmetijstvo, o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave.

11. člen
(spremljanje)

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi informacije o 
shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 88 Za-
časnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave 
(https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). 
Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od 
zadnje dodelitve nadomestila po tem odloku.

12. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija v skladu s točko 91 Začasnega okvira vodi in 
hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posa-
meznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve 
zadnjega finančnega nadomestila po tem odloku.
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KONČNI DOLOČBI

13. člen
(začetek uporabe)

(1) Določbe tega odloka se začnejo uporabljati naslednji 
dan po prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti ukre-
pa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom.

(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o 
prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

14. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-4/2021
Ljubljana, dne 11. marca 2021
EVA 2021-2330-0007

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

705. 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, 27/21 in 30/21),

‒ 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, 
27/21 in 30/21),

‒ 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, 27/21 in 30/21),

‒ 7. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 
30/21),

‒ 5. členu Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21),

‒ 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 27/21 in 30/21),

‒ 6. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponuja-
nja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 27/21 in 30/21),

‒ 6. členu Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov 
znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih 
naprav (Uradni list RS, št. 27/21 in 30/21) in

‒ 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 in 30/21)
besedilo »12. marca 2021« nadomesti z besedilom »19. marca 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-17/2021
Ljubljana, dne 10. marca 2021
EVA 2021-2711-0039

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

706. Odlok o spremembah Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – 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 spremembah Odloka o začasni prepovedi 

ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 30/21) se v 2. členu v prvem odstavku 8. točka spremeni 
tako, da se glasi:

»8. gradbena dela,«.

2. člen
V 10. členu se besedilo »12. marca 2021« nadomesti z 

besedilom »19. marca 2021«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
1. člen tega odloka se začne uporabljati 15. marca 2021.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00726-14/2021
Ljubljana, dne 10. marca 2021
EVA 2021-2130-0016

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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707. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19

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

COVID-19

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

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 30/21) se v 2. členu v drugem odstavku 
4. točka spremeni tako, da se glasi:

»4. Nova Gorica (Solkan) ‒ Gorizia (Vallico di Salcano) 
(med 6. in 21. uro),«.

2. člen
V 9. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odsta-

vek, ki se glasi:
»(6) Potrdila o testiranju oziroma cepljenju iz 3. in 4. točke 

prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah 
članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengen-
skega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih 
v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo 
in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni 
strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz 3. točke prejšnjega odstav-
ka se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske 
unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.«.

Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in 
osmi odstavek.

3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »15. marca 

2021« nadomesti z besedilom »19. marca 2021«.

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

sestavni del tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-18/2021
Ljubljana, dne 10. marca 2021
EVA 2021-1711-0020

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



Uradni list Republike Slovenije Št. 35 / 11. 3. 2021 / Stran 2411 

Priloga

Priloga: 
 
»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. Kraljevina Danska  (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Hovedstaden 
– administrativna enota Syddanmark 

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

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

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

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

– administrativna enota Attikís (Atika) 
– administrativna enota Kentrikí Makedhonía (Osrednja Makedonija) 
– administrativna enota Dhitikís Elládhas (Zahodna Grčija) 
– administrativna enota Stereás Elládhas (Osrednja Grčija) 
– administrativna enota Peloponnísou (Peloponez) 

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

– vse administrativne enote, razen administrativnih enot Sardegna (Sardinija) in Sicilia 
(Sicilija) 

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

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

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

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

– vse administrativne enote, razen administrativnih enot Cantabria (Kantabrija), 
Extremadura,  Galicia (Galicija), Islas Baleares (Balearski otoki), La Rioja in Navarra 

32. Kraljevina Švedska 
33. Švicarska konfederacija  
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Tretje države: 
34. Islamska republika Afganistan 
35. Republika Albanija 
36. Ljudska demokratična republika Alžirija 
37. Republika Angola 
38. Antigva in Barbuda 
39. Argentinska republika 
40. Republika Armenija 
41. Azerbajdžanska republika 
42. Zveza Bahami 
43. Država Bahrajn 
44. Ljudska republika Bangladeš 
45. Barbados 
46. Republika Belorusija 
47. Belize 
48. Republika Benin 
49. Republika Bocvana 
50. Kraljevina Butan 
51. Večnacionalna država Bolivija 
52. Bosna in Hercegovina 
53. Federativna republika Brazilija 
54. Burkina Faso 
55. Republika Burundi 
56. Republika Kamerun 
57. Republika Zelenortski otoki 
58. Srednjeafriška republika 
59. Republika Čad 
60. Republika Čile 
61. Republika Kolumbija 
62. Zveza Komori 
63. Republika Kostarika 
64. Republika Slonokoščena obala 
65. Dominikanska republika 
66. Demokratična republika Kongo 
67. Republika Ekvador 
68. Arabska republika Egipt 
69. Republika Salvador 
70. Republika Ekvatorialna Gvineja 
71. Država Eritreja 
72. Kraljevina Esvatini 
73. Etiopija 
74. Gabonska republika 
75. Republika Gambija 
76. Republika Gana 
77. Gruzija 
78. Republika Gvatemala 
79. Republika Gvineja 
80. Republika Gvineja Bissau 
81. Kooperativna republika Gvajana 
82. Republika Haiti 
83. Republika Honduras 
84. Republika Indija 
85. Republika Indonezija 
86. Islamska republika Iran 
87. Republika Irak 
88. Država Izrael 
89. Jamajka 
90. Hašemitska kraljevina Jordanija 
91. Kanada 
92. Republika Kazahstan 
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93. Republika Kenija 
94. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja) 
95. Republika Kosovo 
96. Republika Kuba 
97. Država Kuvajt 
98. Kirgiška republika 
99. Libanonska republika 
100. Kraljevina Lesoto 
101. Republika Liberija 
102. Libija 
103. Republika Madagaskar 
104. Republika Malavi 
105. Republika Maldivi 
106. Malezija 
107. Republika Mali 
108. Islamska republika Mavretanija 
109. Združene mehiške države 
110. Mongolija 
111. Republika Črna gora 
112. Kraljevina Maroko 
113. Republika Mozambik 
114. Republika Namibija 
115. Zvezna demokratična republika Nepal 
116. Republika Nikaragva 
117. Republika Niger 
118. Zvezna republika Nigerija 
119. Republika Severna Makedonija 
120. Sultanat Oman 
121. Islamska republika Pakistan 
122. Republika Panama 
123. Neodvisna država Papua Nova Gvineja 
124. Republika Paragvaj 
125. Republika Peru 
126. Republika Filipini 
127. Država Katar 
128. Moldavija, Republika 
129. Republika Kongo 
130. Ruska federacija 
131. Saint Lucia 
132. Demokratična republika Sao Tome in Principe 
133. Kraljevina Saudova Arabija 
134. Republika Sejšeli 
135. Republika Senegal 
136. Republika Sierra Leone 
137. Zvezna republika Somalija 
138. Republika Srbija 
139. Republika Južna Afrika 
140. Republika Južni Sudan 
141. Republika Surinam 
142. Sirska arabska republika 
143. Republika Tadžikistan 
144. Združena republika Tanzanija 
145. Demokratična republika Vzhodni Timor 
146. Togoška republika 
147. Republika Trinidad in Tobago 
148. Republika Tunizija 
149. Republika Turčija 
150. Turkmenistan 
151. Združeni arabski emirati 
152. Ukrajina 
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153. Združene države Amerike 
154. Vzhodna republika Urugvaj 
155. Republika Uzbekistan 
156. Bolivarska republika Venezuela 
157. Sveti Vincencij in Grenadine 
158. Republika Jemen 
159. Republika Zambija 
160. Republika Zimbabve 
161. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske«. 
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708. 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, 27/21 in 30/21) se v 3. členu v prvem odstavku 
na koncu šeste alineje pika nadomesti z vejico in doda nova, 
sedma alineja, ki se glasi:

»– učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku 
športa.«.

2. člen
V 7. členu se besedilo »12. marca 2021« nadomesti z 

besedilom »19. marca 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-20/2021
Ljubljana, dne 11. marca 2021
EVA 2021-2711-0046

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

709. Sprememba Poslovnika Vlade Republike 
Slovenije

Na podlagi četrtega 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) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S P R E M E M B O   P O S L O V N I K A
Vlade Republike Slovenije

1. člen
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 
32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14 in 164/20) se 7. člen spre-
meni tako, da se glasi:

»7. člen
(pooblaščeni predlagatelji gradiva vlade)

Gradivo vlade lahko predlagajo v obravnavo predsednik 
vlade, ministri, generalni sekretar vlade, direktorji vladnih služb, 
predsednik strateškega sveta, ustanovljenega pri predsedniku 
vlade, in drugi pooblaščeni predlagatelji (v nadaljnjem besedilu: 
predlagatelji).«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-7/2021
Ljubljana, dne 11. marca 2021
EVA 2021-1511-0003

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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710. Odredba o spremembah Odredbe 
o začasnih ukrepih na področju organizacije 
in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. 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) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih  

na področju organizacije in opravljanja 
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja 

nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije in 

opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nale-
zljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/21, 12/21 – popr. 
in 23/21) se v 1. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni 
tako, da se glasi:

»– začasni ukrepi na področju organizacije zdravstve-
ne dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti 
za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključ-
no z obravnavo pacientov, obolelih za nalezljivo boleznijo 
COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), izvajanjem 
mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 in cepljenjem 
proti COVID-19,«.

2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na pri-

marni ravni, na svojem območju poleg zagotavljanja neod-
ložljivih zdravstvenih storitev z organizacijskimi ukrepi sproti 
zagotavljajo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo 
pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z:

– vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe 
z virusom SARS-CoV-2 in

– cepilnimi mesti za namen cepljenja proti COVID-19.
(2) Ob pogoju predhodno zagotovljenih zmogljivosti iz 

prejšnjega odstavka lahko izvajalci, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost na primarni ravni, izvajajo preventivne zdravstvene 
storitve. Ne glede na prejšnji stavek lahko izvajalci nemoteno 
izvajajo:

1. presejalne programe za zgodnje odkrivanje predraka-
vih sprememb in raka,

2. preventivne obravnave nosečnic, porodnic in novoro-
jencev,

3. preventivne preglede otrok do dopolnjenega prvega 
leta starosti,

4. preventivne zdravstvene storitve na področju medicine 
dela, prometa in športa,

5. cepljenje in

6. druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opusti-
tev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje 
pacienta.

(3) Koncesionarji se vključijo v delo zdravstvenega doma 
v okviru zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči 
v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, oziroma za-
gotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v skladu z 
zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.«.

3. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalci, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejav-

nost, sami oziroma v medsebojnem dogovoru, dnevno zago-
tovijo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, 
kader in material) znotraj ene ali več statističnih regij za potrebe 
zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvajalec, ki izvaja bolnišnično zdravstveno dejavnost 

in nima hospitaliziranih pacientov, obolelih za COVID-19, ter 
se ustrezno vključuje v zagotavljanje zmogljivosti iz prvega 
odstavka tega člena, zdravstveno dejavnost opravlja ne glede 
na prejšnji odstavek.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

4. člen
4. člen se črta.

5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku v prvi alineji beseda »pre-

poved« nadomesti z besedo »omejitev«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zdravstveni dela-

vec, ki koristi letni dopust oziroma presežek ur, v primeru potreb 
po zagotavljanju zadostnih zmogljivosti iz prve alineje prvega 
odstavka 1. člena te odredbe na poziv delodajalca nemudoma 
vrne na delo.«.

6. člen
V 12. členu se besedilo »17. marca 2021« nadomesti z 

besedilom »31. marca 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-54/2021/7
Ljubljana, dne 11. marca 2021
EVA 2021-2711-0038

Janez Poklukar
minister

za zdravje

MINISTRSTVA
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711. Navodilo za poročanje podatkov, ki so predmet 
objave v seznamu identifikacijskih oznak 
dodeljevalcev IBAN

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 59/11 in 55/17) ter 13. člena Sklepa o vsebini in uporabi 
slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa 
(Uradni list RS, št. 21/21) sprejema guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
za poročanje podatkov, ki so predmet objave  

v seznamu identifikacijskih oznak  
dodeljevalcev IBAN

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
To navodilo določa vsebino, obliko in način poročanja do-

deljevalcev IBAN o podatkih, ki so predmet objave v seznamu 
identifikacijskih oznak dodeljevalcev IBAN.

Pojmi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen kot 
v Sklepu o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne 
številke bančnega računa (Uradni list RS, št. 21/21).

2. POROČANJE PODATKOV

2. člen
Dodeljevalec IBAN za namene objave seznama identifi-

kacijskih oznak dodeljevalcev IBAN na spletnih straneh Banke 
Slovenije poroča Banki Slovenije naslednje podatke:

(i) posamezno nacionalno identifikacijsko oznako dode-
ljevalca IBAN,

(ii) naziv imetnika nacionalne identifikacijske oznake iz 
alineje (i) tega odstavka,

(iii) naslov (ulico in hišno številko) imetnika nacionalne 
identifikacijske oznake iz alineje (i) tega odstavka,

(iv) poštno številko kraja imetnika nacionalne identifikacij-
ske oznake iz alineje (i) tega odstavka,

(v) kraj imetnika nacionalne identifikacijske oznake iz 
alineje (i) tega odstavka in

(vi) pripadajočo enajstmestno poslovno identifikacijsko 
kodo (Business Identifier Code, BIC)1 imetnika nacionalne 
identifikacijske oznake iz alineje (i) tega odstavka.

3. člen
Dodeljevalec IBAN poroča podatke iz 2. člena tega navo-

dila v datoteki formata CSV. Dodeljevalec IBAN za vsako svojo 
nacionalno identifikacijsko oznako poroča podatke, navedene v 
2. členu tega navodila, v eni vrstici datoteke formata CSV. Vsi 
podatki so zapisani z velikim črkami in številkami, nacionalna 
identifikacijska oznaka pa je vedno zapisana s petimi numerič-
nimi znaki. Pri tem so podatki v posamezni vrstici datoteke for-
mata CSV ločeni s podpičji. Primer zapisa posamezne vrstice 
v datoteki formata CSV je naslednji:

01000;BANKA SLOVENIJE;SLOVENSKA 
35;1505;LJUBLJANA;BSLJSI2XXXX

4. člen
Dodeljevalec IBAN ob kakršni koli spremembi podatkov, 

ki so predmet poročanja, Banki Slovenije posreduje novo dato-
teko formata CSV, ki vsebuje vse veljavne podatke iz 2. člena 

1 Isti BIC lahko pripada več nacionalnim identifikacijskim 
oznakam dodeljevalca IBAN.

tega navodila. Delno poročanje samo spremenjenih podatkov 
ni dovoljeno.

3. POŠILJANJE PODATKOV BANKI SLOVENIJE

5. člen
Dodeljevalec IBAN Banki Slovenije pošlje datoteko iz 

3. člena tega navodila najmanj en delovni dan pred želeno 
uveljavitvijo spremembe podatkov, ki so predmet poročanja, in 
sicer do 9. ure zjutraj. V primeru, da prejeta datoteka ne ustre-
za pravilom iz teh navodil, bo Banka Slovenije dodeljevalca 
IBAN pozvala, da napako odpravi in datoteko pošlje ponovno.

Banka Slovenije seznam identifikacijskih oznak dodelje-
valcev IBAN, ki je objavljen na spletnih straneh Banke Slove-
nije, ažurira do naslednjega delovnega dne.

6. člen
Dodeljevalec IBAN pošlje datoteko iz 3. člena tega navo-

dila Banki Slovenije po elektronski pošti na elektronski naslov: 
Upravljavci-PS@bsi.si. Elektronsko sporočilo lahko vsebuje 
le eno datoteko.

7. člen
Dodeljevalec IBAN pri pošiljanju datoteke iz 3. člena tega 

navodila po elektronski pošti v polju »Zadeva« elektronskega 
sporočila navede naslednje podatke (brez presledkov):

(i) oznako evidence v Banki Slovenije (IOPPS);
(ii) datum uveljavitve sprememb (LLLLMMDD);
(iii) osemmestno BIC dodeljevalca IBAN.

8. člen
Vsa elektronska sporočila, poslana po elektronski po-

šti, morajo biti elektronsko podpisana po standardu S/MIME 
(X.509). Za podpisovanje se uporablja javni ključ, ki ga je do-
deljevalec IBAN, v skladu z navodili na spletni strani https://
www.bsi.si/porocanje/pogoji-za-elektronsko-poslovanje-
-z-banko-slovenije/izmenjava-digitalnih-potrdil, za ta na-
men poslal Banki Slovenije. Sporočila morajo biti šifrirana. 
Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan 
v 9. členu tega navodila.

9. člen
Banka Slovenije potrdi sprejem elektronskega sporočila 

dodeljevalcu IBAN s posebnim elektronskim povratnim sporo-
čilom. Vsi tovrstni odgovori so elektronsko podpisani s S/MIME 
ključem, ki je dostopen na spletni strani https://www.bsi.si/
porocanje/za-razvijalce/digitalna-potrdila-bs-x509/posi-
ljanje-kriptiranih-datotek-na-aplikativne-naslove (aplikacija 
UPRPS, elektronski naslov: Upravljavci-PS@bsi.si.). Odgo-
vori niso šifrirani.

4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navo-

dilo za poročanje podatkov, ki so predmet objave v seznamu 
identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev (Uradni list 
RS, št. 2/17).

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 5. marca 2021

Boštjan Vasle
guverner Banke Slovenije

BANKA SLOVENIJE
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