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DRŽAVNI ZBOR

818. Javni poziv za predlaganje kandidatov za štiri 
člane Sveta za elektronske komunikacije 
Republike Slovenije

Na podlagi 229. člena Zakona o elektronskih komunika-
cijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 
– odl. US, 81/15 in 40/17) ter sklepa, sprejetega na 28. seji 
Mandatno-volilne komisije Državnega zbora dne 18. 3. 2021 
objavljam

J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidatov za štiri člane Sveta  

za elektronske komunikacije Republike Slovenije

1.
Mandatno-volilna komisija objavlja javni poziv za predla-

ganje kandidatov za štiri člane Sveta za elektronske komuni-
kacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Svet), ki jih 
v skladu z drugim odstavkom 229. člena Zakona o elektronskih 
komunikacijah (ZEKom-1) imenuje Državni zbor izmed pred-
stavnikov potrošniških, reprezentativnih invalidskih organiza-
cij na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in 
izobraževalnih institucij, tako da je imenovan najmanj po en 
predstavnik iz omenjenih organizacij.

Aktualnim članom Sveta 23. 6. 2021 poteče mandat, zato 
mora Državni zbor imenovati nove člane za mandatno obdobje 
petih let.

2.
V skladu s četrtim odstavkom 229. člena ZEKom-1 člani 

Sveta ne smejo biti:
1. člani organov političnih strank,
2. funkcionarji po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem 

sektorju,
3. javni uslužbenci v državnih organih,
4. osebe, ki so zaposlene pri operaterju ali so čla-

ni nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki 
opravlja dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agenci-
je, ali imajo lastninske deleže v organizacijah, ki opravljajo 
dejavnost, ki je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti 
agencije, ali v organizacijah, ki imajo lastninski delež v takih 
organizacijah,

5. osebe, katerih zakonec, zunajzakonski partner ali par-
tner v skladu z zakonom, ki ureja istospolno partnersko sku-
pnost, ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena je 
član nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki 
opravlja dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agencije, 
ali ima lastninske deleže v organizaciji, ki opravlja dejavnost, 

ki je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti agencije, ali v 
organizaciji, ki ima lastninski delež v taki organizaciji.

3.
Predloge lahko posredujejo:
– potrošniške organizacije,
– Nacionalni svet invalidskih organizacij in
– izobraževalne institucije.

4.
Predlog predlagatelja mora vsebovati naslednje podatke 

oziroma dokazila:
4.1. podatke oziroma dokazilo, s katerim izkaže, da je 

upravičen predlagatelj, in sicer:
– naziv in sedež;
– dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega or-

gana o predlaganju kandidata.
4.2. za predlagane kandidate:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče;
– naziv delodajalca in delovnega mesta oziroma delo, ki 

ga opravlja;
– utemeljitev kandidature;
– izjavo kandidatke ali kandidata (v prilogi):
a) da soglaša s kandidaturo,
b) da je seznanjen/-a s pogoji iz četrtega odstavka 

229. člena ZEKom-1 in jih izpolnjuje.

5.
Predlog z dokazili in podatki, navedenimi v 4. točki tega 

poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, 

p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si 

v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti 
predlog predlagatelja podpisan z varnim elektronskim podpi-
som, overjen s kvalificiranim potrdilom
do vključno petka, 16. 4. 2021, z oznako: »JAVNI POZIV – Svet 
za elektronske komunikacije«.

Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna ko-
misija ne bo upoštevala.

Predlog je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, 
dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.

6.
Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Manda-

tno-volilna komisija pripravila besedilo predloga sklepa o ime-
novanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike 

Uradni list
Republike Slovenije

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



Stran 2552 / Št. 40 / 18. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije

Slovenije, o katerem odloči Državni zbor. V postopku izbire se 
bodo upoštevali kandidati, za katere bodo posredovani pravo-
časni in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje 
zakonskih pogojev za imenovanje kandidata.

Št. 326-09/21-2/2
Ljubljana, dne 18. marca 2021

Ivan Hršak
predsednik Mandatno-volilne komisije

Državnega zbora
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Priloga: Soglasje h kandidaturi in izjava o izpolnjevanju pogojev

 

 
SOGLASJE H KANDIDATURI  

IN  
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

kandidatke ali kandidata za članico ali člana Sveta za elektronske komunikacije 
Republike Slovenije  

(javni poziv št. 326-09/21-2/2 z dne 18. 3. 2021) 
 
 
Ime in priimek:   
 
rojena oziroma rojen:   
 
s stalnim bivališčem:   
 

 
 

s o g l a š a m 
 

s kandidaturo za članico oziroma člana Sveta za elektronske komunikacije Republike 
Slovenije ter pod kazensko in materialno odgovornostjo za resničnost navedb  
 
 

i z j a v l j a m, 
 
da sem seznanjen/-a in izpolnjujem pogoje iz četrtega odstavka 229. člena ZEKom-1, 
in sicer nisem: 
 
- članica oziroma član organov političnih strank; 
 
- funkcionarka oziroma funkcionar po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju; 
 
- javna uslužbenka oziroma javni uslužbenec v državnih organih; 
 
- oseba, ki je zaposlena pri operaterju ali je član nadzornega sveta ali upravnega 

odbora organizacije, ki opravlja dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti 
agencije, ali ima lastninske deleže v organizacijah, ki opravljajo dejavnost, ki je 
neposredno predmet urejanja iz pristojnosti agencije, ali v organizacijah, ki imajo 
lastninski delež v takih organizacijah; 

 
- oseba, katere zakonec, zunajzakonski partner ali partner v skladu z zakonom, ki 

ureja istospolno partnersko skupnost, ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega 
kolena je član nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki opravlja 
dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agencije, ali ima lastninske deleže v 
organizaciji, ki opravlja dejavnost, ki je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti 
agencije, ali v organizaciji, ki ima lastninski delež v taki organizaciji. 

 
 

 
Datum:   Podpis:  
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VLADA
819. 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,
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 testom 

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 je v statističnih regijah 

Jugovzhodna Slovenija, Posavska in Primorsko-notranjska od 
6. do 19. ure dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti pri-
prave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih 
obratov.

(2) Gostje morajo zapustiti terase in vrtove gostinskih 
obratov najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega oprav-
ljanja 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.
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(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 testom 

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

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

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

navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, 

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

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

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2., 3., 4. in 6. člena tega 
odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila mi-
nistrstva, 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 zagotovi-
jo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma 
priporočil iz prvega in drugega odstavka tega člena, drugega 
odstavka 3. člena ter osmega odstavka prejšnjega člena.

(5) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje pogo-
jev iz tretjega odstavka tega člena in iz prejšnjega člena.

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

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

morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 m2 na posamezno stranko v celotnem 

trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka 
prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega 
centra,

– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna 

oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra za-
gotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.

7. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemelje-

nost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
(1) 3. člen tega odloka se za Obalno-kraško statistično 

regijo začne uporabljati 22. marca 2021, do takrat pa se upora-
blja 4. člen Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 30/21 in 35/21).

(2) Prvi do sedmi odstavek 4. člena tega odloka se za 
Primorsko-notranjsko statistično regijo začnejo uporabljati 
22. marca 2021.

9. člen
Ta odlok začne veljati 20. marca 2021 in velja do 26. mar-

ca 2021.

Št. 00726-15/2021
Ljubljana, dne 17. marca 2021
EVA 2021-2130-0017

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1

 
 

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 katerih koli 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 Odsvetujemo uporabo namiznih prtov.  

 Odsvetujemo uporabo 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 zato svetujemo, 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 
biti na razpolago tekoča voda, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo. Sušilnik za roke 
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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. Svetujemo, 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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820. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. 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 omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji

1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in za-

radi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem 
odlokom začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske 
svobode v Republiki Sloveniji.

(2) Za kolektivno uresničevanje verske svobode iz prej-
šnjega odstavka gre v primerih izražanja vere več članov po-
samezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so hkrati 
fizično prisotni v verskem objektu, v obliki bogoslužij, verskih 
obredov, molitev, drugih verskih praks, ter verske oziroma du-
hovne vzgoje in izobraževanja.

(3) Ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev 
gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, je dovoljeno gibanje 
in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma 
druge verske skupnosti tudi izven verskih objektov, ko gre za 
individualno versko duhovno oskrbo.

2. člen
(1) Kolektivno uresničevanje verske svobode iz prvega 

odstavka prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da se 
zagotovi:

– minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih 
verskih skupnosti,

– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih pro-
storov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,

– uporaba zaščitnih mask,
– prepoved petja, in
– razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz verskih objek-

tov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
(2) Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode iz prej-

šnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporo-
čila ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v na-
daljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in 
NIJZ.

(3) Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svo-
bodo v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 
30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležen-
cev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna 
razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen 
med osebami iz skupnega gospodinjstva.

(4) V verskih objektih, v katerih po kriterijih iz prejšnjega 
odstavka sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih ude-
ležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če 
je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 
1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

(5) Omejitev števila oseb iz prejšnjih dveh odstavkov ne 
velja v primeru verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževa-
nja, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti najmanj 
1,5 metra.

(6) Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraže-
vanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko 
oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko 
oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje 
in izobraževanja, če le to izvajajo občasno, opravijo 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 versko ozi-
roma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, 
ki imajo negativni rezultat testa.

(7) Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba 
opraviti, če predložijo:

– negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom 
PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur v primeru občasne 
izvedbe verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja s 
strani te osebe,

– 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,

– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, 
ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali

– potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

(8) 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 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.

(9) Cerkev oziroma druga verska skupnost zagotovi spo-
štovanje pogojev iz prvega in šestega odstavka tega člena in 
omejitev iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.

3. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati 20. marca 2021 in velja do 26. mar-

ca 2021.

Št. 00716-12/2021
Ljubljana, dne 17. marca 2021
EVA 2021-3340-0012

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

821. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 
in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno preči-
ščeno 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 kulturnih  

in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in za-

radi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem 
odlokom začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinemato-
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grafskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za tiste obli-
ke ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno 
končnim uporabnikom, ki so kot izjema od prepovedi ponuja-
nja storitev navedene v drugih odlokih, ki jih zaradi zajezitve 
in obvladovanja epidemije COVID-19 izda Vlada Republike 
Slovenije.

2. člen
Prepoved iz prvega odstavka prejšnjega člena ne velja za:
– knjižnice, arhive, muzeje in galerije,
– storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine 

brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih povr-
šinah z nepremično kulturno dediščino.

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

dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu 

s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ),

– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, 
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim upo-
rabnikom,

– uporaba zaščitnih mask, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vsto-

pom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost 
ponujanja storitev končnim uporabnikom.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se 
smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pri-
stojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), 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 izva-
ja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij 
končnim uporabnikom, se omeji na enega končnega uporabnika 
na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine. Medosebna 
razdalja med končnimi uporabniki mora biti najmanj 1,5 metra, 
razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

(4) V zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost 
ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim 
uporabnikom, v katerih po kriterijih iz prejšnjega odstavka sicer 
ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih končnih uporabnikov, 
je dovoljeno število končnih uporabnikov največ deset, če je 
med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 
1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

(5) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja storitev arhivov, se omeji na enega 
končnega uporabnika.

(6) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagoto-
vijo zaščitno opremo.

(7) Knjižnica, muzej oziroma galerija zagotovi spoštovanje 
pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena, arhiv pa zagotovi spoštovanje pogojev 
iz prvega odstavka in omejitev iz petega odstavka tega člena.

(8) Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid iz 87. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – 
ZNOrg), s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja 
storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer upošte-
vajo še druge okoliščine glede odpiranja.

4. člen
(1) Ponujanje storitev iz druge alineje 2. člena tega odloka 

je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s 

sprejetimi navodili NIJZ,
– uporaba zaščitnih mask, razen v primerih, ko je na od-

prtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino mogoče 
zagotoviti medosebno razdaljo najmanj dva metra, in

– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vsto-
pom in ob izstopu iz ograjene odprte javne površine z nepre-
mično kulturno dediščino.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se 
smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva in 
NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so 
objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

(3) Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah 
z nepremično kulturno dediščino, na katerih se ponuja stori-
tev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega 
vodenja končnim uporabnikom, se omeji na enega končnega 
uporabnika na deset kvadratnih metrov odprte javne površi-
ne oziroma na več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz 
skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med končnimi 
uporabniki mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz 
skupnega gospodinjstva.

(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z ne-
premično kulturno dediščino zagotovi spoštovanje pogojev iz 
prvega odstavka tega člena in omejitev iz prejšnjega odstavka.

5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta odlok začne veljati 20. marca 2021 in velja do 26. mar-

ca 2021.

Št. 00710-27/2021
Ljubljana, dne 17. marca 2021
EVA 2021-3340-0013

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

822. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega 
vala 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 
v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije 

COVID-19

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa upravičence, pogoje, po-
stopek dodelitve, način izračuna in najvišjo višino finančnega 
nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi 
epidemije COVID-19, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje 
zalog in zmanjšanja obsega prodaje (v nadaljnjem besedilu: 
finančno nadomestilo).

(2) Finančno nadomestilo iz tega odloka se upravičencem 
dodeli v skladu s Sporočilom 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 Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za 
ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu 
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COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam 
članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
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 vina in sektorju grozdja za vino)

(1) Glede na podatke o cenah in prodanih količinah vina, 
ki se prijavljajo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu 
s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina (v 
nadaljnjem besedilu: tržnoinformacijski sistem), je v četrtem 
trimesečju leta 2020 sektor vina utrpel več kot 30 % izpada 
dohodka v primerjavi s povprečjem v enakem obdobju zadnjih 
treh let.

(2) Glede na podatke modelnih kalkulacij Kmetijskega 
inštituta Slovenije o neto dodani vrednosti pridelave grozdja za 
vino je v letu 2020 sektor grozdja za vino utrpel več kot 30 % 
izpada dohodka v primerjavi s povprečjem zadnjih treh let.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska dejav-

nost, 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 drugi-
mi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, 
str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

– predelava kmetijskih proizvodov je gospodarska dejav-
nost, kot je opredeljena v 6. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;

– trženje kmetijskih proizvodov je gospodarska dejavnost, 
kot je opredeljena v 7. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;

– podjetje v težavah je subjekt, kot je opredeljen v 18. toč-
ki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notra-
njim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 
z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Ko-
misije (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 podalj-
šanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 
št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
651/2014/EU);

– register je register pridelovalcev grozdja in vina v skladu 
z Zakonom o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – ZKme-1D).

4. člen
(upravičenec)

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva v skla-
du 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 nadalj-
njem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki je bil 30. septembra 2020 
vpisan v register in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega 
nadomestila.

5. člen
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na 
hektar vinograda, v katerem upravičenec prideluje grozdje za 
vino.

(2) Finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetij-
skega gospodarstva, ki je bil 31. decembra 2019 že podjetje 
v težavah, kar agencija ugotavlja na podlagi zadnjih uradno 
objavljenih podatkov.

(3) Upravičenec, ki se ukvarja s predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov, finančnega nadomestila delno ali v celoti 
ne sme prenesti na subjekte, ki se ukvarjajo s primarno kme-
tijsko proizvodnjo.

6. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev 
finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljenih vsaj 
4.000 litrov vina letnika 2020;

– 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljene zaloge 
vina za leto 2020, če je v skladu s predpisom, ki ureja register, 
zavezan za prijavo zalog;

– na dan uveljavitve tega odloka ne sme biti v osebnem 
stečaju, stečaju ali likvidaciji;

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

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

(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka mora 
imeti nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima z odkupovalcem 
grozdja sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju 
za oddajo grozdja za proizvodnjo vina, 31. decembra 2020 v 
registru prijavljenih vsaj 5.300 kg grozdja letnika 2020.

(3) Za trajno poslovno sodelovanje iz prejšnjega odstavka 
se šteje, če je pogodba sklenjena vsaj za oddajo grozdja dveh 
zaporednih letnikov, od katerih je vsaj eden letnik 2020.

7. člen
(finančne določbe za sektor vina)

(1) Finančno nadomestilo se določi v višini 80 % vsote 
izpada dohodka in stroška skladiščenja vina v obdobju uve-
ljavljanja finančnega nadomestila. Za vse vrednosti iz tega 
člena se upošteva povprečni statistični hektarski pridelek vina 
letnikov 2017, 2018 in 2019.

(2) Izpad dohodka se izračuna kot 30,02 % delež razlike 
med povprečnim prihodkom od proizvodnje vina in kalkulativ-
nimi stroški proizvodnje vina.

(3) Povprečni prihodek od proizvodnje vina je določen na 
podlagi hektarskega pridelka vina iz prvega odstavka tega čle-
na in povprečne cene vina za četrto trimesečje let 2017, 2018 
in 2019 iz tržnoinformacijskega sistema.

(4) Kalkulativni stroški proizvodnje vina so določeni kot 
povprečje kalkulativnih stroškov, pripravljenih v okviru strokov-
nih nalog v rastlinski proizvodnji, za leta 2017, 2018 in 2019.

(5) Strošek skladiščenja vina znaša 787 eurov na hektar 
letno.

(6) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do 
izplačila nadomestila, ki se izračuna po naslednji formuli:

(0,3002 x 9097 eurov + 787 eurov) x 1/3 x površina x 0,8 
= 938,11 eura x površina vinogradov,
pri čemer 1/3 pomeni delež obdobja v letu od 1. oktobra 2020 
do 31. januarja 2021.

(7) Pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki so del grozdja 
letnika 2020 prodali, se za površino iz prejšnjega odstavka 
upošteva sorazmerni del površine, ki ustreza količini grozdja, 
iz katerega so sami proizvedli vino.

8. člen
(finančne določbe za sektor grozdja za vino)

(1) Finančno nadomestilo se določi v višini 80 % izpada 
dohodka od pridelave grozdja v letu 2020.
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(2) Izpad dohodka se izračuna kot razlika med povpre-
čjem neto dodane vrednosti pridelave grozdja v letih od 2017 
do 2019 in neto dodano vrednostjo v letu 2020 iz modelnih 
kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije ter znaša 409,66 eura.

(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do 
izplačila nadomestila, ki se izračuna po naslednji formuli:

409,66 eura x površina x 0,8 = 327,73 eura x površina 
vinogradov.

(4) Pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki so le del grozd-
ja letnika 2020 oddali kleti, se za površino iz prejšnjega od-
stavka upošteva sorazmerni del površine, ki ustreza količini 
oddanega grozdja.

9. člen
(finančne določbe za oba sektorja)

(1) Ne glede na določbe 7. in 8. člena tega odloka najvišja 
skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca, izplača-
na po tem odloku, ne sme presegati 20.000 eurov.

(2) Upravičenec lahko pridobi podporo po tem odloku za 
isti namen le enkrat.

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

10. člen
(upravičena površina)

(1) Površina vinogradov iz šestega odstavka 7. člena in 
tretjega odstavka 8. člena tega odloka pomeni triletno povpre-
čje površine vinogradov, ki jih je imelo kmetijsko gospodarstvo 
vpisane v register 1. avgusta v letih 2018, 2019 in 2020, pri 
čemer se za leto 2020 ne upošteva površina vinograda, za 
katerega je bila pridobljena podpora za zeleno trgatev.

(2) Če je bil nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v 
register po 1. avgustu 2020, se za določitev površine iz prej-
šnjega odstavka upošteva podatek o površini vinogradov na 
dan vpisa v register.

(3) Če nosilec kmetijskega gospodarstva še ni bil vpi-
san v register 1. avgusta 2019, se za določitev površine iz 
prvega odstavka upošteva podatek o površini vinogradov  
1. avgusta 2020.

(4) Če nosilec kmetijskega gospodarstva še ni bil vpisan 
v register 1. avgusta 2018, se za določitev površine iz prvega 
odstavka upošteva dvoletno povprečje površine vinogradov, ki 
jih je imel vpisane v register 1. avgusta v letih 2019 in 2020.

11. člen
(obdobje izvajanja ukrepa)

Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. oktobra 
2020 do 31. januarja 2021.

12. člen
(podrobnejši postopek za pridobitev sredstev)

(1) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpol-
njujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, pošlje 
informativno odločbo v skladu z 59. členom Zakona o doda-
tnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 15/21).

(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje 
iz drugega odstavka 6. člena tega odloka, pošljejo zahtevek za 
dodelitev finančnega nadomestila iz Priloge, ki je sestavni del 
tega odloka, po pošti priporočeno na naslov: Agencija Repu-
blike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 
cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi«, 
ali elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kva-
lificiranim elektronskim podpisom do 31. marca 2021. Zahtevku 
priložijo kopijo pogodbe o trajnem poslovnem sodelovanju z 
odkupovalcem grozdja. Agencija nosilcem kmetijskih gospo-
darstev iz tega odstavka pošlje odločbo o pravici do sredstev 
najpozneje do 30. junija 2021.

(3) Pri določitvi višine finančnega nadomestila agencija 
v skladu s petim odstavkom 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) upošteva višino prejetega mesečnega temeljnega 
dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 
175/20 – ZIUOPDVE) za obdobje od oktobra 2020 do januarja 
2021, 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).

(4) V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da 
gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega 
okvira.

13. člen
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)

(1) Skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z 
oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne sme presegati 1.800.000 
eurov na upravičenca.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek skupni znesek državne 
pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, 
ne presega 225.000 eurov bruto na upravičenca, ki se ukvarja 
s primarno kmetijsko proizvodnjo.

(3) Če se nosilec kmetijskega gospodarstva ukvarja z več 
gospodarskimi dejavnostmi, 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 državne pomoči, ki je takemu upravi-
čencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne 
presega zneska iz prvega odstavka tega člena.

(4) Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z 
odobreno pomočjo presežena omejitev iz tega člena.

(5) Finančno nadomestilo se v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo ali pomočjo de 
minimis v skladu z:

– Začasnim okvirom;
– Uredbo 651/2014/EU;
– Uredbo 702/2014/EU;
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-

bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 
24. 12. 2013, 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);

– Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decem-
bra 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. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1).

14. člen
(preveritev pred odobritvijo in poročanje)

(1) Agencija pred izdajo odločbe iz 12. člena tega odloka 
preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddel-
kom 3.1 Začasnega okvira za posameznega upravičenca v 
evidencah državne pomoči, ki jih vodita ministrstvo, pristojno 
za finance, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

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

(3) Ne glede na prejšnji odstavek agencija v 15 dneh po 
izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu, 
dejavnemu v primarni kmetijski proizvodnji, poroča ministrstvu, 
pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih 
na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave.

15. člen
(sredstva)

Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagoto-
vijo iz proračuna Republike Slovenije.

16. 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 
(spletna stran https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-
-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti 
najmanj deset let od zadnje dodelitve finančnega nadomestila 
po tem odloku.

17. 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.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
(začetek izvajanja ukrepa)

Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji 
dan po objavi naznanila o prejetju odločitve Evropske komisije 
o združljivosti sheme državne pomoči po tem odloku z notra-
njim trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.

19. člen
(končna določba)

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

Št. 00715-6/2021
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2330-0011

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga: Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala 
epidemije COVID-19

Priloga: Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina 
zaradi drugega vala epidemije COVID-19 

1.1 PODATKI O NOSILCU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, ki ima z odkupovalcem grozdja sklenjeno 
pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja 

1.1.1 Ime in priimek nosilca oziroma firma in sedež kmetijskega gospodarstva: 

 

1.1.2 EMŠO/MŠ:                           Davčna številka: 

  

1.1.3 KMG MID: 

  

1.1.4 Naslov (ulica ali naselje): 

  

1.1.5 Pošta in poštna št.:           

 

1.1.6 Kontaktna oseba: 
Telefon: 
E-pošta: 

 

1.1.7 Finančno nadomestilo uveljavljam za naslednjo površino vinogradov, ki je triletno povprečje 
površine vinogradov, vpisane v register 1. avgusta v letih 2018, 2019 in 2020:  

_____________________________ ha 

Uveljavljam nadomestilo v višini: 327,73 eura x _________ ha* = ______________ eura 
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*Pri izračunu upoštevati le sorazmerni del površine, ki ustreza količini oddanega grozdja. 

 
Izjave vlagatelja: 
 
Spodaj podpisani nosilec kmetijskega gospodarstva izjavljam, da:  
 
 sem seznanjen s pogoji in obveznostmi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v 

proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok); 
 so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku, resnični, točni in popolni ter da za svoje izjave 

prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 
 za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel javnih 

sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; 
 soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o upravičenosti do 

sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno tajnost; 
 sem seznanjen, da se finančno nadomestilo iz tega odloka dodeli v skladu s Sporočilom 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 Sporočilom Komisije Peta 
sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob  
izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi  
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih 
kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir); 

 če sem dejaven v gospodarskih dejavnostih, za katere veljajo različne zgornje meje pomoči v skladu 
s točkama 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, bom z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način 
zagotovil, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja in ni presežen najvišji 
skupni znesek pomoči 1.800.000 eurov bruto; 

 sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  
(v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že dodeljene pomoči v 
evidencah državnih pomoči, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za finance, in ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo; 

 bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom  
3.1 Začasnega okvira ne presega 1.800.000 eurov bruto na upravičenca, razen v primarni kmetijski 
proizvodnji, v kateri skupni znesek državne pomoči ne presega 225.000 eurov bruto na 
upravičenca. Nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bili z odobrenim nadomestilom preseženi 
navedeni omejitvi; 

 da se finančno nadomestilo zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, če sem uveljavljal 
izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi ZZUOOP za obdobje od 
oktobra 2020 do januarja 2021. 

 
V/na: ___________________ 
Dne: ____________________ 
         
        Podpis odgovorne osebe: 
 
        _________________________ 
 
Obvezna priloga: pogodba o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja 
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823. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji zaradi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 
2020 do 31. januarja 2021

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 

nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
zaradi posledic drugega vala epidemije  

COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020  
do 31. januarja 2021

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravi-
čence, pogoje, vstopni prag, način izračuna višine finančnega 
nadomestila, najvišjo višino finančnega nadomestila in posto-
pek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka 
nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic epi-
demije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadome-
stilo).

(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 Sporočilom 
Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe držav-
ne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in 
sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 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
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. kot dohodek se za namene tega odloka šteje ocena 

dohodka, ugotovljena kot razlika med prihodki od prodaje in 
normiranimi odhodki v višini 80 %. Za prihodke od prodaje se 
upošteva vsota izstavljenih računov v posameznem obdobju 
brez obračunanega davka na dodano vrednost;

2. 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 drugi-
mi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, 
str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

3. predelava kmetijskih proizvodov je gospodarska dejav-
nost, kot je opredeljena v 6. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;

4. trženje kmetijskih proizvodov je gospodarska dejav-
nost, kot je opredeljena v 7. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;

5. sektor ribištva in akvakulture je gospodarski sektor, kot 
je opredeljen v točki (d) 5. člena Uredbe (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribo-
gojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z 

Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) 
št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva iz-
bruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 
z dne 24. 4. 2020, str. 11).

3. člen
(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj zahtevka za dodelitev finančnega nadome-
stila iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem 
besedilu: zahtevek), je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
ki je imel najpozneje na dan 1. septembra 2020 dokončno do-
voljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu 
z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, 
št. 57/15 in 36/18).

(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz 
prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev finanč-
nega nadomestila.

4. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v 
višini 30 % za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 
v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 31. januar-
ja 2020. Delež izpada dohodka se izračuna na podlagi dohodka 
v mesecih iz tega odstavka po naslednji formuli: 1 – (A/B), pri 
čemer je:

– A = dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji 
v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021;

– B = dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji 
v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020.

(2) Vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 30. sep-
tembru 2019, se izpad dohodka izračuna skladno z določbo 
prejšnjega odstavka, pri čemer se mu dohodek v obdobju od 
1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020 izračuna kot štirikratnik 
povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti 
dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji do 
31. januarja 2020.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se 
vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji je postalo dokončno po 31. januarju 2020, izpad 
dohodka prizna v višini 30 % in izračuna kot znesek dohodka 
v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021, pomnožen 
z množiteljem 0,429.

(4) Za pridobitev finančnega nadomestila mora vlagatelj 
izpolnjevati še naslednje pogoje:

1. na dan oddaje zahtevka ni v postopkih zaradi insolven-
tnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, 
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in 
prisilnega prenehanja;

2. če se vlagatelj ukvarja s predelavo in trženjem kmetij-
skih proizvodov, v zahtevku izjavi, da finančnega nadomestila 
delno ali v celoti ne bo prenesel na subjekte, ki se ukvarjajo s 
primarno kmetijsko proizvodnjo;

3. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski 
račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 
in 22/18);

4. na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davč-
ne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skla-
du z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 
50 eurov.

5. člen
(merila za določitev višine nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede 
na povprečje dohodkov od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 
2020.
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(2) Finančno nadomestilo se dodeli v višini priznanega iz-
pada dohodka iz prejšnjega člena, vendar ne več kot 8.000 eu-
rov na posameznega upravičenca.

(3) Upravičencu, ki je uveljavljal izredno pomoč za obdobje 
od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 
in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno nadomestilo po tem odloku 
zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v skladu s petim odstav-
kom 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), razen če upravičencu 
že ni bilo 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).

6. člen
(finančne določbe)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli, če ugotovljen izpad 
dohodka v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 4. člena 
znaša najmanj 100 eurov.

(2) Skupni znesek državne pomoči, dodeljen v skladu z 
oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega 1.800.000 eurov 
bruto na upravičenca.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek skupni znesek državne 
pomoči, dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, 
ne presega 270.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v 
sektorju ribištva in akvakulture.

(4) Če se vlagatelj ukvarja z več gospodarskimi dejavnost-
mi, za katere veljajo različne zgornje meje iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, v zahtevku izjavi, da bo z ločevanjem 
računov ali na drug primeren način zagotovil, da se za vsako od 
teh gospodarskih dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, 
pri čemer skupni znesek državne pomoči, ki je takemu upravi-
čencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne 
presega zneska iz drugega odstavka tega člena.

(5) Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z 
dodeljenimi sredstvi presežena omejitev iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena.

(6) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je 
za isti namen in za isto obdobje, kot navaja v zahtevku, že prejel 
javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

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

7. člen
(postopek za pridobitev finančnega nadomestila)

(1) Vlagatelj iz 3. člena tega odloka vloži zahtevek na 
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) s pripisom »Izpad dohodka – DDK« ali v 
elektronski obliki po elektronski pošti na elektronski poštni pre-
dal: aktrp@gov.si v obliki elektronskega dokumenta, podpisa-
nega s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je enakovreden 
lastnoročnemu podpisu v fizični obliki.

(2) Zahtevek se lahko vloži do vključno 5. aprila 2021.

8. člen
(odločba o pravici do finančnega nadomestila)

(1) V izreku odločbe o pravici do finančnega nadomestila 
se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1 
Začasnega okvira.

(2) O izpolnjevanju pogojev odloči agencija najpozneje 
do 30. junija 2021.

9. člen
(združevanje pomoči)

Finančna pomoč se lahko združuje z drugo državno pomo-
čjo ali pomočjo de minimis v skladu z Začasnim okvirom, 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; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), Uredbo 702/2014/
EU, Uredbo Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvar-
jajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov 
in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL L št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37), zadnjič spremenjeno 
z Izvedbeno uredbo Komisije 2020/2008/EU 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), Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 2020/972/EU 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), Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture 
(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45) zadnjič spremenjeno z 
Izvedbeno uredbo Komisije 2020/2008/EU 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), ob upoštevanju določb in pravil o združevanju pomoči iz 
teh uredb in Začasnega okvira.

10. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila v 
evidencah državne pomoči, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za 
finance, ter ministrstvo, pristojno za ribištvo, za posameznega 
vlagatelja preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu 
z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.

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

(3) Ne glede na prejšnji odstavek agencija v 15 dneh po 
izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu, 
dejavnemu v sektorju ribištva in akvakulture, poroča ministr-
stvu, pristojnemu za ribištvo, o dodeljenem finančnem nado-
mestilu na način, ki ga ministrstvo, pristojno za ribištvo, objavi 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

11. člen
(objava informacij o shemi pomoči)

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, objavi infor-
macije o shemi državne pomoči po tem odloku na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evi-
dence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo 
javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve finančne pomoči.

12. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija vodi in hrani podrobne evidence z informacijami 
in dokazili o dodeljenih finančnih pomočeh deset let od dneva 
zadnje dodelitve finančne pomoči 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 naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00715-7/2021
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2330-0012

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga

PRILOGA: 
 

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 
1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 

PODATKI O VLAGATELJU 

1 Ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti ter naziv dopolnilne dejavnosti: 

2 Matična 
številka 

                          Davčna številka: 

3 KMG MID: 

4 Naslov (ulica ali naselje): 

5 Poštna št. in pošta:           

6 Kontaktna oseba: 
Telefon: 
E-pošta: 

 

 

                                                      
1 Vlagatelj, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 
30. septembru 2019, vpiše datum (najstarejšega, če ima več izdanih dovoljenj) dokončnega dovoljenja in 
znesek izstavljenih računov do 31. januarja 2020. 
2 Kot dohodek se za namene tega odloka šteje ocena dohodka, ugotovljena kot razlika med prihodki od 
prodaje in normiranimi odhodki v višini 80 %. Za prihodke od prodaje se upošteva vsota izstavljenih 
računov v posameznem obdobju brez obračunanega davka na dodano vrednost. 
3 Vlagatelju, katerega dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo dokončno po 
30. septembru 2019, se izpad dohodka izračuna skladno z določbo prvega odstavka 4. člena odloka, pri 
čemer se mu dohodek v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020 izračuna kot štirikratnik 
povprečnega mesečnega dohodka v obdobju od dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji do 31. januarja 2020. 
4 Vlagatelju, katerega (najstarejše) dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je postalo 
dokončno po 31. januarju 2020, se izpad dohodka prizna v višini 30 % in izračuna kot znesek dohodka v 
obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 = A, pomnožen z množiteljem 0,429. 

7 Vsota izstavljenih računov v obdobju od 1. oktobra 2020 
do 31. januarja 2021 (brez DDV)  

8 Vsota izstavljenih računov v obdobju od 1. oktobra 2019 
do 31. januarja 2020 (brez DDV)1 

 

9 A = dohodek2 dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji 
v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31.  januarja 2021 
(znesek iz 1.1.7 x 0,2) 

 

10 B =  dohodek dopolnilnih dejavnosti vlagatelja na kmetiji 
v obdobju od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 20203 
(znesek iz 1.1.8 x 0,2) 

 

11 Delež izpada dohodka4 po formuli: 1 – ( A / B)  

12 Višina zaprošenega finančnega nadomestila 
(B – A = znesek iz 1.1.10 – znesek iz 1.1.9) 
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Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev 
 
Spodaj podpisani izjavljam, da: 
 
1. sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz Odloka o finančnem nadomestilu zaradi 

izpada dohodka nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi posledic epidemije 
COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok); 

2. so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku, resnični, točni in popolni ter da za svoje 
izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost; 

3. za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po odloku, še nisem prejel 
javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; 

4. soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o 
upravičenosti do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno 
tajnost; 

5. sem seznanjen, da se pomoč po odloku dodeli v skladu z oddelkom 3.1. Sporočila 
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 Sporočilom 
Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne v podporo 
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije 
državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za 
kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v 
nadaljnjem besedilu: Začasni okvir); 

6. če se ukvarjam s predelavo oziroma trženjem kmetijskih proizvodov, se zavezujem, da 
finančnega nadomestila ne bom deloma ali v celoti prenesel na subjekte, ki se ukvarjajo 
s primarno kmetijsko proizvodnjo; 

7. če sem dejaven v gospodarskih dejavnostih, za katere veljajo različne zgornje meje 
pomoči v skladu s točkama 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, bom z ločevanjem računov 
ali na drug ustrezen način zagotovil, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna 
zgornja meja in da ni presežen najvišji skupni znesek pomoči 1.800.000 eurov bruto; 

8. sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že 
dodeljene pomoči v evidencah državne pomoči, ki jo vodita ministrstvo, pristojno za 
finance, ter ministrstvo, pristojno za ribištvo; 

9. sem seznanjen, da bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne 
pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne presega ustreznih zgornjih mej 
ter da se nadomestilo ustrezno zniža, če bi bile z odobrenim nadomestilom presežene 
zgornje meje iz oddelka 3.1 Začasnega okvira; 

10. sem seznanjen, da če sem uveljavljal in pridobil izredno pomoč v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se bo finančno 
nadomestilo po tem odloku znižalo za prejeti mesečni temeljni dohodek upravičenega 
obdobja v skladu s petim odstavkom 116. člena ZIUPOPDVE (Uradni list RS,  
št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP). 

Datum:                                                           Podpis vlagatelja: 

____________                ____________________ 
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824. 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:
‒ 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje 

tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 
12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21 in 35/21),

‒ 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, 30/21 in 35/21),

‒ 7. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 
30/21 in 35/21),

‒ 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 27/21, 30/21 in 35/21),

‒ 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, 30/21 in 35/21) in

‒ 6. členu Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov 
znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih 
naprav (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21 in 35/21)
besedilo »19. marca 2021« nadomesti z besedilom »26. marca 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-22/2021
Ljubljana, dne 17. marca 2021
EVA 2021-2711-0048

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

825. Odlok o spremembah in dopolnitvah 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 dopolnitvah 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 in 35/21) se v 3. členu v drugem 
odstavku v 4. točki besedilo »5. in 8.« nadomesti z besedilom 
»4.30 in 7.30«.

V 5. točki se besedilo »5. in 8. uro ter 16. in 19.« nadome-
sti z besedilom »6. in 7.30 uro ter 16. in 18.«.

2. člen
V 10. členu se v prvem odstavku na koncu 8. točke pred 

podpičjem dodata vejica in besedilo »in se čez mejo vrača v 
24 urah po prehodu meje«.

V 9. točki se pika na koncu stavka nadomesti s podpičjem, 
za njo pa se doda nova 10. točka, ki se glasi:

»10. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in ki dnevno ali obča-
sno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali 
znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici 
Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z 
ustreznimi dokazili.«.

V drugem odstavku se črta besedilo »8. ali«.
V tretjem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. osebi, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno 

prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali 
znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici 
Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z 
ustreznimi dokazili;«.

Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. osebi, ki prevaža osebo iz 10. točke prvega odstavka 

tega člena oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne 
takoj po opravljenem prevozu;«.

Dosedanje 3. do 5. točka postanejo 4. do 6. točka.

3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »19. marca 

2021« nadomesti z besedilom »26. 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. 00717-20/2021
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2021-1711-0024

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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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 
3. Kraljevina Belgija 
4. Republika Bolgarija 
5. Republika Ciper 
6. Češka republika 
7. Kraljevina Danska  (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Hovedstaden 
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  
12. Republika Hrvaška 
13. Irska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Eastern and Midland (Vzhodna in Osrednja regija) 
14. Italijanska republika (samo posamezne administrativne enote): 

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

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 
– administrativna enota Viken 

25. Republika Poljska 
26. Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– avtonomna regija Madeira 
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. 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 
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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 
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 
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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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826. Odlok o spremembah Odloka o začasni 
delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb 
s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 

preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
1. člen

V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepo-
vedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 27/21, 30/21 in 35/21) se 3. in 4. člen črtata.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.
(2) Začasno so prepovedane vse prireditve in shodi, ki se 

jih udeleži več kot deset ljudi.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se zbiranje ljudi 

dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane 
skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi 
iz tega odloka.«.

3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »in drugi« črta.

4. člen
V 10. členu se besedilo »19. marca 2021« nadomesti z 

besedilom »26. marca 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-19/2021
Ljubljana, dne 17. marca 2021
EVA 2021-1711-0022

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih 
s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 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 spremembah in dopolnitvah Odloka  

o začasni prepovedi zbiranja ljudi  
v zavodih s področja vzgoje  

in izobraževanja ter univerzah  
in samostojnih visokošolskih  

zavodih

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

področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21 in 35/21) se v 
1. členu v prvem odstavku na koncu prve alineje pred vejico 
doda besedilo »ter izvedbo pouka baleta in sodobnega plesa, 
ob pogoju, da je med udeleženci zagotovljena vsaj 2 m med-
sebojna razdalja«.

V tretjem odstavku se v prvi alineji na koncu besedila za 
vejico doda besedilo »ki ni starejši od 48 ur,«.

2. člen
V 2. členu se na koncu druge alineje pika nadomesti z 

vejico in doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– izvedbo nujnih postopkov, povezanih z zaključevanjem 

in nadaljevanjem izobraževanja.«.

3. člen
V 5. členu se besedilo »19. marca 2021« nadomesti z 

besedilom »26. marca 2021«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Spremenjena 1. in 2. člen odloka se začneta uporabljati 

22. marca 2021.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-13/2021
Ljubljana, dne 17. marca 2021
EVA 2021-3330-0035

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
828. Pravilnik o spremembi Pravilnika 

o sofinanciranju socialnovarstvenih 
programov

Na podlagi osmega odstavka 18.s člena Zakona o so-
cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) minister za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju 

socialnovarstvenih programov

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju socialnovarstvenih progra-

mov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19) se v 11. členu za drugim 
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Za manjšo spremembo programa iz prvega odstavka 
tega člena se šteje tudi, če izvajalec enkrat v času sofinancira-
nja javnega socialnovarstvenega programa ne more zagotoviti 
zaposlitve strokovnega delavca in ga za največ šest mesecev 
nadomesti z drugo osebo iz 5. člena tega pravilnika, ki ima 
izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – 
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO).«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-5/2021
Ljubljana, dne 12. marca 2021
EVA 2021-2611-0018

Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
829. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko 

industrijo Slovenije

Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni stranki:
1. kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih 

in živilskih podjetij,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetij-

stvo, živilsko industrijo in gozdarstvo in
– Zadružna zveza Slovenije in
2. kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije na-

slednjo

K O L E K T I V N O   P O G O D B O
za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

A. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)

Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.

2. člen
(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)

Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot glavno 
dejavnost opravljajo eno od naslednjih dejavnosti, določene s 
šifro Standardne klasifikacije dejavnosti:

01.110 01.460 10.610
01.120 01.470 10.620
01.130 01.490 10.710
01.140 01.500 10.720
01.150 01.610 10.730
01.160 01.620 10.810
01.190 01.630 10.820
01.210 01.640 10.830
01.220 03.110 10.840
01.230 03.120 10.850
01.240 03.210 10.860
01.250 03.220 10.890
01.260 10.110 10.910
01.270 10.120 10.920
01.280 10.130 11.010
01.290 10.200 11.020
01.300 10.310 11.030
01.410 10.320 11.040
01.420 10.390 11.050
01.430 10.410 11.060
01.440 10.420 11.070
01.450 10.510 12.000

10.520 81.300

3. člen
(Osebna veljavnost)

(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene 
pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.

(2) Za poslovodne osebe in prokuriste, ki imajo sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi ta kolektivna pogodba ne velja, razen če 
je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.

(3) Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na 
praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v kolektivni pogodbi 
posebej določena.

4. člen
(Časovna veljavnost)

(1) Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas do 
1. 5. 2021.

(2) Kolektivna pogodba začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu.

(3) Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za 
kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, se določbe normativ-
nega dela uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, 
vendar najdalj tri mesece.

B. NORMATIVNI DEL

5. člen
Glede ureditve pravic in obveznosti delavcev in deloda-

jalcev, ki jih zavezuje ta kolektivna pogodba, se uporabljajo do-
ločbe normativnega dela, vključno s tarifno prilogo, Kolektivne 
pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni 
list RS, št. 24/19).

C. OBLIGACIJSKI DEL

6. člen
Glede ureditev pravic in obveznosti pogodbenih strank se 

uporabljajo določbe obligacijskega dela Kolektivne pogodbe 
za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/19), v kolikor niso v nasprotju z določbami obligacijskega 
dela ali splošnih določb te kolektivne pogodbe.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
(1) Kolektivna pogodba se objavi v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Z dnem začetka veljavnosti te kolektivne pogodbe, 

preneha veljati Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko 
industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 24/19).

Ljubljana, dne 4. februarja 2021

Predstavniki delojemalcev

Sindikat kmetijstva
in živilske industrije Slovenije

Marjan Vindiš
predsednik

Predstavniki delodajalcev

GZS – Zbornica kmetijskih  
in živilskih podjetij

mag. Janez Rebec
predsednik UO

Združenje delodajalcev 
Slovenije

Sekcija za kmetijstvo, živilsko 
industrijo in gozdarstvo

Gregor Rajšp
predsednik

Zadružna zveza Slovenije
Borut Florjančič

predsednik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 4. 3. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-36 
o tem, da je Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko in-
dustrijo Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na 
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 2/14.
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830. Pristop h Kolektivni pogodbi dejavnosti 
trgovine Slovenija

Obrtno-podjetniška zbornica v skladu s 7. členom Zakona 
o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – 
ZArbit) naknadno

P R I S T O P A

h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenija (Uradni 
list RS, št. 52/18), ki je vpisana v evidenco kolektivnih pogodb 
pod zaporedno št. 1/16.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Danijel Lamperger

direktor

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 8. 3. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-78 
o tem, da je naknadni pristop Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije k že sklenjeni Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 
Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, 
št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 1/17.
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