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VLADA
860. Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev 

za leto 2020 zaradi posledic epidemije 
COVID-19

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 
in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 

zaradi posledic epidemije COVID-19

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se ureja ocenjevanje javnih uslužbencev za 
leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19.

2. člen
(ocenjevanje javnih uslužbencev)

Ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena Uredbe o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list 
RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede) 
se postopek ocenjevanja za leto 2020 izvede tudi za javne 
uslužbence, ki so bili v letu 2020 začasno zadržani od dela več 
kot šest mesecev zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je 
posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol 
in drugih objektivnih razlogov, ali nemožnosti prihoda na delo 
zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi 
državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe 
z virusom SARS-CoV-2.

3. člen
(rok za ocenitev)

Ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena Uredbe 
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede se javni 
uslužbenci iz prejšnjega člena ocenijo v 30 dneh od uveljavitve 
te uredbe.

4. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje)
Ocena javnega uslužbenca, pridobljena v skladu s to 

uredbo, se upošteva pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za 
napredovanje v višji plačni razred tudi v letu 2021.

5. člen
(pisno obvestilo in aneks k pogodbi o zaposlitvi)

Ne glede na določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede se javnemu 
uslužbencu ob izpolnitvi pogojev za napredovanje v višji plačni 
razred pisno obvestilo in predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi 
izročita najpozneje v 15 dneh po izteku roka iz 3. člena te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-6/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-3130-0012

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

861. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi 
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 

COVID-19

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

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 30/21, 35/21 in 40/21) se v 9. členu v petem 
odstavku črta 2. točka.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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V dosedanji 3. točki, ki postane 2. točka, se črta besedilo 
»ali testa HAG«.

Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
V šestem odstavku se besedilo »oziroma cepljenju iz 

3. in 4.« nadomesti z besedilom »iz 2.«, v drugem stavku pa 
se števnik »3.« nadomesti s števnikom »2.«.

V sedmem odstavku se črta besedilo »ali HAG testom«.

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

nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 11. točka, ki 
se glasi:

»11. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem 
območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno 
mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedel-
sko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih 
urah po prehodu meje.«.

V drugem odstavku se črta besedilo »ali HAG testom«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku besedilo 

»HAG testa« nadomesti z besedilom »hitrega antigenskega 
testa (v nadaljnjem besedilu: HAG test)«.

Podpičje na koncu 5. točke se nadomesti s piko, 6. točka 
pa se črta.

3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »26. marca 

2021« nadomesti z besedilom »2. aprila 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. 00717-24/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-1711-0026

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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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 

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

– administrativna enota Hovedstaden 
– administrativna enota Sjælland 
– administrativna enota Syddanmark 

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

– vse administrativne enote, razen administrativne enote Pohjois- ja Itä-Suomi (Severna 
in Vzhodna Finska) 

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

čezmorskega ozemlja Guyane  
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 administrativne enote Sardegna (Sardinija)  
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 Vestfold og Telemark 
– 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), Murcia in Navarra 

32. Kraljevina Švedska 
33. Švicarska konfederacija  



Stran 2694 / Št. 43 / 25. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije

 
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 
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85. Islamska republika Iran 
86. Republika Irak 
87. Država Izrael 
88. Jamajka 
89. Hašemitska kraljevina Jordanija 
90. Kanada 
91. Republika Kazahstan 
92. Republika Kenija 
93. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja) 
94. Republika Kosovo 
95. Republika Kuba 
96. Država Kuvajt 
97. Kirgiška republika 
98. Libanonska republika 
99. Kraljevina Lesoto 
100. Republika Liberija 
101. Libija 
102. Republika Madagaskar 
103. Republika Malavi 
104. Republika Maldivi 
105. Republika Mali 
106. Islamska republika Mavretanija 
107. Združene mehiške države 
108. Mongolija 
109. Republika Črna gora 
110. Kraljevina Maroko 
111. Republika Mozambik 
112. Republika Namibija 
113. Zvezna demokratična republika Nepal 
114. Republika Nikaragva 
115. Republika Niger 
116. Zvezna republika Nigerija 
117. Republika Severna Makedonija 
118. Sultanat Oman 
119. Islamska republika Pakistan 
120. Republika Panama 
121. Neodvisna država Papua Nova Gvineja 
122. Republika Paragvaj 
123. Republika Peru 
124. Republika Filipini 
125. Država Katar 
126. Moldavija, Republika 
127. Republika Kongo 
128. Ruska federacija 
129. Saint Lucia 
130. Demokratična republika Sao Tome in Principe 
131. Kraljevina Saudova Arabija 
132. Republika Sejšeli 
133. Republika Senegal 
134. Republika Sierra Leone 
135. Zvezna republika Somalija 
136. Republika Srbija 
137. Republika Južna Afrika 
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138. Republika Južni Sudan 
139. Republika Surinam 
140. Sirska arabska republika 
141. Republika Tadžikistan 
142. Združena republika Tanzanija 
143. Demokratična republika Vzhodni Timor 
144. Togoška republika 
145. Republika Trinidad in Tobago 
146. Republika Tunizija 
147. Republika Turčija 
148. Turkmenistan 
149. Združeni arabski emirati 
150. Ukrajina 
151. Združene države Amerike 
152. Vzhodna republika Urugvaj 
153. Republika Uzbekistan 
154. Bolivarska republika Venezuela 
155. Republika Jemen 
156. Republika Zambija 
157. Republika Zimbabve 
158. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske«. 
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862. Odlok o spremembah in dopolnitvi 
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 in dopolnitvi 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, 35/21 in 40/21) se v 2. členu 
besedilo »21.00 in 6.00« nadomesti z besedilom »22. in 5.«.

2. člen
Za črtanim 3. členom se dodata nova 3.a in 3.b člen, ki 

se glasita:

»3.a člen
V Obalno-kraški, Goriški in Koroški statistični regiji se 

gibanje omeji na to regijo, razen če ta odlok določa drugače.

3.b člen
(1) Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena 

in drugimi statističnimi regijami je prepovedano v obe smeri, ob 
upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ) pa je za posameznike dovoljeno 
za:

1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih 
nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih de-
javnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življe-
nje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 
oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za 
izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter 
zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstav-
ništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na 

zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
11. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično 

regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega 
prebivališča v Republiki Sloveniji,

12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik 
izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim 
ustreznim dokazilom.

(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za 
ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospo-
dinjstva, kadar potujejo skupaj.

(3) Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena 
in drugimi statistični regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ 
dovoljeno tudi posamezniku, ki:

– predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z 
metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: 
test PCR) ali hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: 
test HAG), ki ni starejši od 48 ur,

– predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 
dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajal-
ca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca 
Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka 
cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

– ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa 
HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mese-
cev, ali

– ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se 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.

(5) Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji iz 
prejšnjega člena, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebi-
vališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v 
statistični regiji iz prejšnjega člena in hkrati stalno ali začasno 
prebivališče v drugi statistični regiji, je lahko nastanjen samo 
na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema 
prebivališčema med statističnimi regijami.

(6) Pri prehajanju med statistično regijo iz prejšnjega 
člena in drugimi statističnimi regijami mora imeti posameznik 
pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja 
izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano 
čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz sedmega odstavka tega 
člena. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med stati-
stičnimi regijami na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka tega 
člena. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati 
uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega 
odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

(7) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje 

iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov 

skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s tem členom gibljejo 
in zadržujejo z njim,

6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali čla-
nom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 
tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osami-
tev (izolacija) ali karantena,

7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske 
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukre-
pov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,

8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da 
jih bo spoštoval.«.

3. člen
V 10. členu se besedilo »26. marca 2021« nadomesti z 

besedilom »2. aprila 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-23/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-1711-0027

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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863. Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju 
veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega 
dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških 
kvalifikacijah

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

O D L O K
o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti 

vozniških dovoljenj, teoretičnega dela 
vozniškega izpita in izkaznic o vozniških 

kvalifikacijah

1. člen
V Odloku o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, 

teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških 
kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 9/21) se v 2. členu v prvem 
odstavku besedilo »31. marca 2021« nadomesti z besedilom 
»16. aprila 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00710-28/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-2430-0044

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

864. 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 Repub-
like 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:
‒ 9. členu Odloka o začasni prepovedi ponujanja in proda-

janja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 40/21),

‒ 6. členu Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 
in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/21),

‒ 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 
12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21 in 40/21),

‒ 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, 35/21 in 40/21),

‒ 7. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju špor-
tnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 
35/21 in 40/21),

‒ 5. členu Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21, 
35/21 in 40/21),

‒ 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 27/21, 30/21, 35/21 in 40/21),

‒ 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, 35/21 in 40/21) 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, 35/21 in 40/21)
besedilo »26. marca 2021« nadomesti z besedilom »2. aprila 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-23/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-2711-0050

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

865. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
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 – 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 in dopolnitvi Odloka o začasni 

omejitvi kolektivnega uresničevanja verske 
svobode v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/21) 
se v 1. členu v drugem odstavku besedilo »v verskem objektu« 
nadomesti z besedilom »na istem kraju oziroma prostoru«.

V tretjem odstavku se črta besedilo »tudi izven verskih 
objektov«.

2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– uporaba zaščitnih mask, razen kadar je na odprtih 

površinah mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 
2 metra,«.

V peti alineji se besedi »verskih objektov« nadomestita z 
besedama »zaprtih prostorov«.

V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi 
stavek, ki se glasi: »Število oseb, ki kolektivno uresničujejo 
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versko svobodo na odprtih površinah, se omeji na enega ude-
leženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če 
gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.«.

V četrtem odstavku se besedilo »V verskih objektih« na-
domesti z besedilom »V zaprtih prostorih oziroma na odprtih 
površinah«.

3. člen
V 4. členu se besedilo »26. marca 2021« nadomesti z 

besedilom »2. aprila 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-13/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-3340-0014

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

866. Sklep o podaljšanju ukrepov na področju 
postopkov zaradi insolventnosti

Na podlagi prvega odstavka 56. člena in prvega odstav-
ka 57. člena v zvezi s četrtim odstavkom 1. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – 
ZDUOP) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju ukrepov na področju postopkov 

zaradi insolventnosti

I
Ukrepa na področju postopkov zaradi insolventnosti iz pr-

vega odstavka 56. člena in prvega odstavka 57. člena Zakona 
o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – 
ZDUOP) se podaljšata do 30. junija 2021.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00720-12/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-2030-0027

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

867. Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju 
ukrepa začasnega opravljanja dela upokojenih 
pravosodnih policistov

Na podlagi četrtega odstavka 60. 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) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o podaljšanju ukrepa 

začasnega opravljanja dela upokojenih 
pravosodnih policistov

I
V Sklepu o podaljšanju ukrepa začasnega opravlja-

nja dela upokojenih pravosodnih policistov (Uradni list RS, 
št. 195/20) se pod I besedilo »31. marca 2021« nadomesti z 
besedilom »30. junija 2021«.

II
Pod II se besedilo »31. marca 2021« nadomesti z bese-

dilom »30. junija 2021«.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00720-11/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-2030-0026

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

868. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju 
ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19

Na podlagi 70. 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) 
je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepov  

iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih 
za omilitev posledic drugega vala epidemije 

COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20)

I
V Sklepu o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona 

o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epi-
demije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) (Uradni list RS, 
št. 199/20) se pod I besedilo »Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20) se podaljšajo do 31. marca 2021« nadomesti z 
besedilom »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) se podaljšajo do 
30. junija 2021«.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00712-9/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-1611-0020

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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869. Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju 
veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19

Na podlagi šestega odstavka 64. člena in drugega od-
stavka 100. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in od-
pravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 
– ZIUOPDVE) ter četrtega odstavka 104. člena, drugega od-
stavka 105. člena in osmega odstavka 109. člena Zakona o in-
terventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti 
določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih 

za omilitev in odpravo posledic COVID-19  
ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19

I
V Sklepu o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov 

iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posle-
dic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 195/20) se v točkah I, II, III in IV datum »31. marca 2021« 
nadomesti z datumom »30. junija 2021«.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00711-5/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-2611-0025

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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POPRAVKI

870. Redakcijski popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 75/19 
in 61/20 – ZDLGPE) v povezavi s VI. poglavjem Zakona o 
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 
33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 
44/97 – ZSZ in 101/13 – odl. US) ter določbami 218. člena in 
218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 
61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 
32/11 – ZSPDSLS-1 in 11/18) in 15. člena Statuta Občine 
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine 
Sodražica na 14. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel

R E D A K C I J S K I P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč  

v Občini Sodražica

1. člen
Dosedanji 10. člen se nadomesti z novim, ki se glasi:
Nezazidana stavbna zemljišča se glede na namembnost 

in lego iz vseh območij iz 5. člena tega odloka ovrednotijo z 
naslednjimi faktorji:

Namembnost Faktor
Območja za izgradnjo stanovanjskih oziroma po-
slovnih stavb (namenska raba SS, SK, SP in A) 0,1
Območja za izgradnjo poslovnih stavb (namenska 
raba IG, IP) 0,2
Območja za izgradnjo stanovanjskih oziroma po-
slovnih stavb (namenska raba C in BT) 0,3

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

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za odmerno leto 
2021.

Št. 422-2/17
Sodražica, dne 12. marca 2021

Župan
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec
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860. Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 

2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 2691
861. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o do-

ločitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo za-
radi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 2691

862. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o zača-
sni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 2697

863. Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljav-
nosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozni-
škega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah 2698

864. Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 2698
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