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VLADA
1126. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 na območju Republike Slovenije

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

O D L O K
o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni  

COVID-19 na območju Republike Slovenije

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

glasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

2. člen
Ta odlok začne veljati 17. aprila 2021 in velja 30 dni.

Št. 00725-27/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-2711-0063

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1127. Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi 
in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zako-
na 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 omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 

zbiranja ljudi zaradi preprečevanja  
okužb s SARS-CoV-2

1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s 

SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 začasno omeji gibanje ljudi in omeji oziroma prepo-
ve zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

(2) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo 
za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih 
skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

2. člen
Začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami, 

razen če ta odlok določa drugače.

3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen je prehajanje med statistič-

nimi regijami ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) 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. dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, 

če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve 
v statistični regiji prebivališča, ali če jih v statistični regiji pre-
bivališča ni,

11. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na 
zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

12. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično 
regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki 
Sloveniji,

13. 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 statističnimi regijami je ob upošte-
vanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo 
verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR 
test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen 
v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega 
območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 
Irske ali Združenih državah Amerike,

Uradni list
Republike Slovenije

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



Stran 3300 / Št. 55 / 9. 4. 2021 Uradni list Republike Slovenije

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

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim do-
kazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajal-
ca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni 
ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 
14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajal-
ca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

(4) Potrdila iz 2. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, 
če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah 
članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Ve-
like Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

(5) Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji, 
če ima v tej statistični regiji stalno ali začasno prebivališče. 
Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v različnih 
statističnih regijah, je lahko nastanjen samo na enem naslovu 
prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

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

(7) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje po-
datke:

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.

4. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek 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) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, 
praznovanja in poroke.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek, minister, pristojen za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli 
sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

5. člen
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa 
higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena 
na spletnih straneh NIJZ.

6. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

7. člen
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z 

zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka 
poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorujejo tudi Policija in 
občinska redarstva v okviru svojih pristojnosti.

(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik 
Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more 
preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma 
obvesti najbližjo postajo Policije.

KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 

18. aprila 2021.

Št. 00717-28/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-1711-0031

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1128. 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,
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8. gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da 
ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri 
katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki 
(na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),

9. osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih 
mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer 
je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri 
čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih povr-
šinah ni dovoljeno,

10. čistilne servise in čistilnice,
11. 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),

12. druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdr-
ževanja in montaže,

13. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdrav-
ja.

(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. storitve nepremičninskega posredovanja,
3. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih 

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

4. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske 
storitve,

5. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega 
izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezi-
kovne šole, strokovne delavnice),

6. storitve turističnih agencij,
7. storitve salonov za nego živali.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 

odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zapo-
sleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 
prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na 
virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer 
lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega od-
stavka opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s 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, v Združe-
nih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v 
tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem 
besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na 
spletni strani NLZOH.

IV. DRUGI POGOJI

4. 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. in 5. 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 
potrošnikom, se omeji na 30 m2 na posamezno stranko ali 
na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2. Če 
gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 m2 na posamezno 
stranko.

(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovi-
jo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma 
priporočil iz prvega in drugega odstavka tega člena ter drugega 
odstavka prejšnjega člena.

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

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

5. 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.

6. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemelje-

nost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
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V. KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 

18. aprila 2021.

Št. 00726-17/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-2130-0021

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1129. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 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 začasnih omejitvah pri izvajanju  

športnih programov

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športnih 
programov in športnih tekmovanj.

2. člen
(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe 

iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) 
nista dovoljena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe 
dovoljen:

– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, med-
narodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 
33. člena ZŠpo-1,

– športnikom v starostnih kategorijah člani, kadeti in mla-
dinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani 
državnih reprezentanc,

– poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v 
razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport,

– športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega od-
stavka 4. člena tega odloka.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je drugim re-
gistriranim športnikom iz 32. člena ZŠpo-1 dovoljena brez-
kontaktna športna vadba, ki se izvaja individualno oziroma v 
skupini do deset športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 
2 metra medosebne razdalje

(4) Proces športne vadbe športnikov iz drugega odstavka 
tega člena je dovoljeno izvajati v varnih vadbenih skupinah, v 
katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani 
zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: 
mehurček). Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces 
športne vadbe.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena je dovoljena 
brezkontaktna športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja indi-
vidualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem 
vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje.

3. člen
Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposa-

bljanj za strokovno delo v športu do 10 udeležencev.

4. člen
(1) Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj v uradnih 

tekmovalnih sistemih na državni, evropski in mednarodni ravni 
za člane, mladince in kadete ter velikih mednarodnih športnih 
prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.

(2) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni do-
voljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, 
da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi 
le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmo-
vanja.

(3) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora 
Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna pa-
nožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove 
kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za 
šport.

(4) Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo 
tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri 
izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo 
negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo veri-
žne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) 
ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test 
HAG), ki ni starejši od 48 ur.

(5) Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne de-
javnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekre-
ativno dejavnost iz 2. člena tega odloka ter udeleženci in 
izvajalci programov usposabljanj iz 3. člena tega odloka, se 
enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.

(6) Osebam iz četrtega in petega odstavka tega člena 
testiranja ni treba opraviti, če imajo:

– 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 ni starejši od šest me-
secev, ali

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

(7) Dokazila o testiranju iz četrtega in petega odstavka 
tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 
Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega 
območja, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu 
Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma 
pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiolo-
gijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot 
ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

5. člen
Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so 

dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti 
in površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.

6. člen
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri 

izvajanju ter pri prihodu ali vrnitvi iz športnih dejavnosti iz 
tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

(2) Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posame-
zniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za 
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za prepre-
čevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na 
spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.
nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

7. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukre-

pov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
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8. člen
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 

18. aprila 2021.

Št. 00727-18/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-3330-0048

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1130. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov na ozemlju 
Republike Slovenije

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

O D L O K
o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza 

potnikov na ozemlju Republike Slovenije

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

2. člen
(1) Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v med-

krajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javnega 
železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, stalnega 
izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov 
in avtotaksi prevozov se izvaja v skladu s priporočili Nacional-
nega inštituta za javno zdravje.

(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi 
vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dez-
infekcijo delov vozila, uporabo zaščitnih mask in, če voznik en-
krat tedensko opravi testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo 
verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) 
ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) 
in ima negativen rezultat testa.

(3) Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, 
stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov je 
za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne ma-
ske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih 
in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije 
M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih 
sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in 
vrsto sedežev neposredno za voznikom. Voznik mora enkrat 
tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom 
PCR ali testom HAG in imeti negativen rezultat testa.

(4) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih 
prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo 
z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je 
lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike je 
obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

(5) V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora 
spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na 
virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in imeti ne-
gativen rezultat testa.

(6) Testiranje iz drugega, tretjega in petega odstavka 
tega člena ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih, 

posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in 
občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železni-
škem prometu in voznike avtotaksi prevozov, če:

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

– imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali 
testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest 
mesecev;

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

(7) Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v 
državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega 
območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu 
Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma 
pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiolo-
gijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot 
ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

3. člen
(1) Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih 

smučarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacional-
nega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec 
naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG 
v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na 
smučišče.

(2) Če pogoja iz prejšnjega odstavka upravljavec naprav 
ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških 
naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena ose-
bam, ki upravljalcu naprav predložijo negativni rezultat testa 
PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom 
do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

(3) Testiranje ali predložitev negativnega rezultata testa 
PCR ali testa HAG po prvem ali drugem odstavku tega člena 
ni potrebno za:

– kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in 
drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov;

– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper 
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega 
odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 
sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma 
od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca 
najmanj 21 dni;

– uporabnike, če imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu 
testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni 
starejši od šest mesecev;

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

(4) Določbe iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
veljajo tudi za osebje žičniških naprav, ki prihaja v neposreden 
stik z uporabniki žičniških naprav.

(5) Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v 
državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega 
območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu 
Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma 
pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobio-
logijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so 
objavljeni na spletni strani NLZOH.

(6) Omejitev iz tega člena ne velja v primerih nujne 
oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter 
inšpekcijskih služb.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukre-

pov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
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5. člen
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 

18. aprila 2021.

Št. 00710-38/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-2430-0058

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1131. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

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

O D L O K
o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja  
in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil  

v Republiki Sloveniji

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 določijo omejitve in način izvajanja ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

2. člen
(1) Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov 
in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:

1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne 
zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostoj-
ne podjetnike posameznike pri izvajanju:

– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike mo-
tornih vozil;

2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike 
pri izvajanju:

– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja 

izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov za-
četnikov in za varno vožnjo;

3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za pre-

voz nevarnega blaga,
– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temelj-

nih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
– rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih 

kvalifikacij,
– preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni 

usposobljenosti upravljavca prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov uspo-

sobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja 

kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih 
izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa 
pri izvajanju:

– izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, 
učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

– usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in 
dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter 
preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost 

cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 

odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so 
objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sprosca-
nje-ukrepov-covid-19, in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo 
ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, 
enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z 
metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: 
test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: 
test HAG) in imajo negativni rezultat testa.

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

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

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

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

(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upošte-
vajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi 
članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, 
Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri 
organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih 
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) pre-
poznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

3. člen
(1) Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstav-

ka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo 
testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG 
in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 
prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo negativni rezultat 
testa, ki ni starejši od sedmih dni.

(2) Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa 
HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če:

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

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

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

(3) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upošte-
vajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi 
članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, 
Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri 
organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih 
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata 
kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

4. člen
(1) Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Slo-



Uradni list Republike Slovenije Št. 55 / 9. 4. 2021 / Stran 3305 

veniji iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega 
odloka in prejšnjega člena ne velja za:

1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike 
pri izvajanju:

– nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in poo-
blaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

2. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
– postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
– rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil 

za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz ne-
varnega blaga.

(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 
odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanj-
ši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila 
v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe 
z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ 
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj, ki so zaradi začasne 

prepovedi iz 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 47/21) potekla v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 
11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

(2) Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarova-
njem motornih vozil, in certifikatov ADR o brezhibnosti vozil 
za prevoz nevarnega blaga, ki so zaradi začasne prepovedi iz 
1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov 
in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/21) potekla 
v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do vključno 
11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

(3) Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih do-
voljenj v skladu s prejšnjim odstavkom podaljšana, se plača 
letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma 
poteka veljavnosti, navedenega v prometnem dovoljenju.

(4) Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana 
v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega do-
voljenja, letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz eviden-
ce registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni 
plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo pošlje v elektronski obliki predlog za izvršbo orga-
nu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ 
opravi izterjavo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

7. člen
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 

18. aprila 2021.

Št. 00710-37/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-2430-0060

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1132. Odlok o omejitvi in načinu izvajanja 
preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti 
za upravljanje energetskih naprav

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 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 omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja 

o strokovni usposobljenosti za upravljanje 
energetskih naprav

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epi-

demije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja 
preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje 
energetskih naprav v Republiki Sloveniji.

2. člen
(1) Opravljanje preizkusov znanja iz prejšnjega člena je 

dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za pre-
prečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na 
spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-co-
vid-19, in pod pogojem, da člani komisije, ki izvajajo preizkuse 
znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih 
naprav, predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 z 
metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: 
test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedi-
lu: test HAG) in imajo negativni rezultat testa, ki ni starejši od 
sedem dni.

(2) Članom komisije iz prejšnjega odstavka testiranja ni 
treba opraviti, če:

– imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 
dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proi-
zvajalca BioNTech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proi-
zvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega 
odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

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

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

(3) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upošte-
vajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi 
članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, 
Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri 
organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih 
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) pre-
poznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

3. člen
Preizkus znanja sme istočasno opravljati največ 10 kan-

didatov, upoštevajoč priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe 
z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ 
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 

18. aprila 2021.

Št. 00710-36/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-2430-0061

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



Stran 3306 / Št. 55 / 9. 4. 2021 Uradni list Republike Slovenije

1133. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 
in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona 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 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-
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, 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, 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 
izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma 
galerij končnim uporabnikom, se omeji na enega končnega 
uporabnika na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine ali 
na enega uporabnika, če je zapri javni prostor manjši od 30 
kvadratnih metrov.

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

(5) Knjižnica, muzej oziroma galerija zagotovi spoštovanje 
pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega odstavka 
tega člena.

(6) 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, 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, pri-
stojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z viru-
som 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 storitev 
dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vo-
denja končnim uporabnikom, se omeji na enega uporabnika 
na 30 kvadratnih metrov ograjene odprte javne površine ali 
na enega uporabnika, če je ograjena odprta javna površina 
manjša od 30 kvadratnih metrov.

(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 12. aprila 2021 in velja do vključno 

18. aprila 2021.

Št. 00716-17/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-3340-0020

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1134. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona 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 oziroma drugih verskih praks.
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(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 udeleženci,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih 

objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
– obvezno nošenje 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 splošno veljavna 
higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje (v na-
daljnjem besedilu: ministrstvo), in Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (v nadaljnjem 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. Če je verski 
objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji 
na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več 
udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Med-
osebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, 
razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

(4) Cerkev oziroma druga verska skupnost zagotovi spo-
štovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in omejitev iz 
prejšnjega odstavka.

3. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 

18. aprila 2021.

Št. 00716-18/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-3340-0019

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1135. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19

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

O D L O K
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

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

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

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

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

– kontrolne točke kategorije »B«, na katerih je dovoljen 
prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od izjem iz 11. čle-
na tega odloka, in osebam iz tretjega odstavka 2. člena, tretjega 
odstavka 3. člena in tretjega odstavka 4. člena tega odloka.

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

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

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

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

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

nedelja in prazniki zaprto),
4. Nova Gorica (Solkan) ‒ Gorizia (Vallico di Salcano) 

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

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

obratovanja kontrolnih točk iz prvega in drugega odstavka 
tega člena je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije 
in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega 
območja, ki imajo prebivališče v občini Republike Slovenije, ki 
meji na Italijansko republiko, ter državljanom Italijanske repu-
blike in državljanom držav članic Evropske unije ali schengen-
skega območja, ki imajo prebivališče v administrativni enoti 
Italijanske republike, ki meji na Republiko Slovenijo.

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

na mejnem območju z Republiko Avstrijo so:
1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
4. Gornja Radgona – Bad Radkersburg in
5. Gederovci – Sicheldorf.
(2) Kontrolne točke kategorije »B« na cestnih povezavah 

na mejnem območju z Republiko Avstrijo so:
1. Holmec – Grablach (med 5. in 23. uro),
2. Vič – Lavamund (med 5. in 23. uro),
3. Šentilj – magistrala (med 5. in 7. uro ter 17. in 19. uro),
4. Trate – Mureck (med 4.30 in 7.30 uro ter 16. in 20. uro),
5. Jurij – Langegg (med 6. in 7.30 uro ter 16. in 18. uro) in
6. Kuzma – Bonisdorf (med 4. in 23. uro).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk ter časa 

obratovanja kontrolnih točk iz prvega in drugega odstavka 
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tega člena je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije 
in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega 
območja, ki imajo prebivališče v občini Republike Slovenije, ki 
meji na Republiko Avstrijo, ter državljanom Republike Avstrije 
in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega 
območja, ki imajo prebivališče v administrativni enoti Republike 
Avstrije, ki meji na Republiko Slovenijo.

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

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

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

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

obratovanja kontrolnih točk iz prvega in drugega odstavka 
tega člena je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije 
in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega 
območja, ki imajo prebivališče v občini Republike Slovenije, ki 
meji na Madžarsko, ter državljanom Madžarske in državljanom 
držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki 
imajo prebivališče v administrativni enoti Madžarske, ki meji 
na Republiko Slovenijo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. člen
Mednarodni potniški železniški promet z Italijansko repu-

bliko, Republiko Avstrijo in Madžarsko se kontrolira na vstopnih 
in izstopnih železniških postajah ob prihodu oziroma odhodu 
vlaka.

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

vzpostavi stalni nadzor prehajanja kontrolnih točk v dogovoru z 
Ministrstvom za zunanje zadeve in z varnostnimi organi sose-
dnjih držav, za kontrolne točke iz 5., 6. in 7. člena tega odloka 
pa v dogovoru z obratovalcem letališča, železniških postaj 
oziroma upravljavcem pristanišča.

9. člen
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev 

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

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

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

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

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

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

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

1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo 
verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR 
test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen 
v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega 
območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 
Irske ali Združenih državah Amerike,

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

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim do-
kazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajal-
ca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni 
ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 
14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajal-
ca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

(6) Potrdila iz 2. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, 
če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah 
članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Ve-
like Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z 
ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu 
oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, po-
licije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze 
ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih 
nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;

9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednaro-
dne operacije ali misije;

10. pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, 
ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem držav-
nih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini;

11. osebi, ki še ni dopolnila 15 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;

12. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem ob-
močju 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;

13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na 
odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premo-
ženje ali nastanek materialne škode in se vrača čez mejo v 
12 urah po prehodu meje.

(2) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 10. točke prejšnjega 
odstavka, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s 
PCR testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osa-
mitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

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

1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno raz-
merje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi 
schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s pod-
pisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni 
migrant, in se vrača v 5 dneh po prehodu meje;

2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja 
storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi 
schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s pod-
pisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača 
najkasneje v 5 dneh po prehodu meje;

3. osebi, ki je že dopolnila 15 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;

4. osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke prvega odstavka 
tega člena oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne 
takoj po opravljenem prevozu;

5. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republi-
ki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je 
na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod 
enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

6. državljanu države članice Evropske unije ali schen-
genskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske 
unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo 
in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego 
družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrže-
valna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v 
lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 12 urah po 
prehodu meje.

(4) PCR ali HAG test iz prejšnjega odstavka je ustre-
zen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi 
članici schengenskega območja, Združenem kraljestvu Veli-
ke Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

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

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

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

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

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

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

13. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukre-

pov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi za-
jezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 46/21).

15. člen
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključ-

no 18. aprila 2021.

Št. 00717-27/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-1711-0030

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja 
visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2) 
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Kneževina Andora 
2. Republika Avstrija 
3. Kraljevina Belgija 
4. Republika Bolgarija 
5. Republika Ciper 
6. Češka republika 
7. Kraljevina Danska   
8. Republika Estonija 
9. Republika Finska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Uusimaa (Helsinki – Uusimaa) 
– administrativna enota Etelä-Suomen lääni (Južna 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 Rogaland 
– 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 Extremadura, Galicia (Galicija), 
Islas Baleares (Balearski otoki), Murcia in Valenciana (Valencija) 

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 
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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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1136. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2

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

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasnih 

ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe  
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list 
RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 
20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21 in 47/21) se v 
2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Uporaba zaščitne maske iz prejšnjega člena je ob-
vezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih 
oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 
najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Ne glede na prejšnji 
stavek nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, 
če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.«.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku za četrto alinejo doda 

nova peta alineja, ki se glasi:
»– osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je 

zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,«.
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.

3. člen
V 7. členu se besedilo »11. aprila 2021« nadomesti z 

besedilom »18. aprila 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-28/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-2711-0064

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1137. Odlok o spremembi Odloka o obvezni 
namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok 
v večstanovanjskih stavbah

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) in v zvezi s prvim odstavkom 9. 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 spremembi Odloka o obvezni namestitvi 

razpršilnikov za razkuževanje rok  
v večstanovanjskih stavbah

1. člen
V Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za raz-

kuževanje 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, 40/21, 43/21 in 47/21) se 
v 5. členu besedilo »11. aprila 2021« nadomesti z besedilom 
»18. aprila 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-26/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-2711-0065

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1138. Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila 
nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o doda-
tnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 15/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju ukrepa delnega povračila 

nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo

I
Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem 

na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o doda-
tnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 15/21), se podaljša do 31. maja 2021.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00711-6/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-2611-0028

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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POPRAVKI

1139. Popravek Sklepa o izvajanju vzgojno-
izobraževalnega dela na daljavo

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

P O P R A V E K
Sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega  

dela na daljavo

V Sklepu o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na 
daljavo (Uradni list RS, št. 32/21) se EVA »2020-3330-0033« 
pravilno glasi »2021-3330-0033«.

Št. 0070-41/2021
Ljubljana, dne 8. aprila 2021

Dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

1140. Popravek Akta o odreditvi parlamentarne 
preiskave za ugotovitev dejanskega stanja 
in morebitne politične odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih 
z epidemijo COVID-19 in z blaženjem 
njenih posledic, zaradi suma neustrezne 
porabe javnih sredstev ter neupravičenega 
omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje 
od 13. marca 2020 do dneva odreditve 
te razširitve obsega predmetne parlamentarne 
preiskave in za morebitno spremembo 
veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države 
pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni 
oziroma z njenimi posledicami

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 

– uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – 
ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) uredništvo Uradnega lista 
RS objavlja

P O P R A V E K
Akta o odreditvi parlamentarne preiskave  

za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne 
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo 

COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi 
suma neustrezne porabe javnih sredstev  

ter neupravičenega omejevanja pravic  
in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020  

do dneva odreditve te razširitve obsega 
predmetne parlamentarne preiskave  
in za morebitno spremembo veljavne 
zakonodaje, ki ureja ukrepanje države  

pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni 
oziroma z njenimi posledicami

Pri pripravi vsebinskega kazala je v Uradnem listu 
RS, št. 51/21, z dne 2. 4. 2021 prišlo do napake pri naslo-
vu akta 972, ki se pravilno glasi: »Akt o razširitvi obsega 
parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja 
in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z 
blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe 
javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in 
svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odredi-
tve te razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave 
in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja 
ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bo-
lezni oziroma z njenimi posledicami«, kot je to tudi razvidno 
iz same objave akta.

Popravek je izveden v spletni podatkovni bazi HTML.

Št. 8/2021
Ljubljana, dne 7. aprila 2021

Denis Stroligo
direktor
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