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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 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

ODLOK
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 odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
II. IZJEME BREZ POGOJA TESTA
2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja 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 izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec
storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave;
opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v
katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni
storitvi ni mogoče prezračiti,
8. gradbena dela, 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, pri čemer konzumiranje
prevzete hrane in pijače na javnih površinah 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, delavnice za popravilo koles),
12. druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
13. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje 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 obvladovanja epidemije COVID-19, je 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 zaposlene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti
minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje
vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega 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. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
5. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole,
strokovne delavnice),
6. storitve turističnih agencij,
7. storitve salonov za nego živali.
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(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da
zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev
iz prejšnjega odstavka enkrat tedensko izvedejo testiranje na
virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem
besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo
(v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje
in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo
le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.
(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and
Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac
Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca
Sinopharm najmanj 14 dni,
− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum
Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
3. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(4) Dokazila o testiranju iz drugega in prejšnjega odstavka
se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske
unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
IV. POGOJI ZA GOSTINSKE IN TURISTIČNE STORITVE
4. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka je v statističnih regijah Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna
Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska pod pogoji iz
5. člena tega odloka dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti
priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih
obratov.
(2) Ne glede na 1. člen tega odloka je v statističnih
regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in
Obalno-kraška pod pogoji iz 5. člena tega odloka dovoljeno
opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač
v gostinskih obratih, pri čemer obratovanje nočnih klubov, barov
in diskotek ni dovoljeno.
(3) V notranjosti gostinskih obratov iz prejšnjega odstavka
so lahko samo gostje, ki imajo:
1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus
SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od
48 ur od odvzema brisa;
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and
Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac
Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca
Sinopharm najmanj 14 dni,
− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum
Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
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− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
4. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(4) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki
še niso dopolnile 15 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani
oziroma skrbniki v notranjosti gostinskega obrata iz drugega
odstavka tega člena.
(5) Ne glede na 1. člen tega odloka je dovoljeno ponujanje
nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 nastanitvenih enot, ne glede na velikost nastanitvenega obrata, vključno
s ponujanjem programov za dobro počutje, ki jih nastanitveni
obrat ponuja za svoje goste.
(6) Za goste v nastanitvenih obratih iz prejšnjega odstavka je pod pogoji iz 5. člena tega odloka dovoljeno opravljanje
gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač za namen strežbe jedi
in pijače na terasah in vrtovih gostinskih obratov in v sobah oziroma drugih oblikah nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih
(sobna strežba) ter za osebni prevzem jedi in pijač.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek je v statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in
Obalno-kraška za goste v nastanitvenih obratih iz petega odstavka tega člena pod pogoji iz 5. člena tega odloka dovoljeno
opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač
v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov
iz petega odstavka tega člena, pri čemer je dovoljena strežba
jedi in pijač le za mizami (sedeča postrežba), obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek pa ni dovoljeno.
(8) V nastanitvenih obratih iz petega odstavka tega člena
so lahko samo gostje, ki imajo ob prijavi:
1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus
SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od
48 ur od odvzema brisa;
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and
Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac
Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca
Sinopharm najmanj 14 dni,
− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum
Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
4. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(9) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki še
niso dopolnile 15 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani
oziroma skrbniki v nastanitvenem obratu iz petega odstavka
tega člena.
(10) Dokazila o testiranju iz tretjega in osmega odstavka
tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja,
Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
5. člen
(1) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe
jedi in pijač v gostinskih obratih je dovoljeno od 7. do 19. ure
pod pogoji iz prejšnjega in tega člena.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev opravljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave in dostave
jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v
nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem
jedi in pijač.
(3) Gostje morajo zapustiti gostinske obrate najpozneje v
30 minutah po koncu dovoljenega opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač.
(4) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe
jedi in pijač v gostinskih obratih je dovoljeno le za mizami
(sedeča postrežba) in ob upoštevanju razdalje med osebami
najmanj 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno
mizo lahko sedijo največ 4 osebe.
(5) Potrebno je zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev
uporabe predmetov v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor,
začimbe, jedilni listi, igrače) tako, da se jih ne bo zaporedoma
dotikalo več gostov.
(6) Največje število oseb, ki so lahko hkrati v gostinskem
obratu, se izračuna glede na velikost dela gostinskega obrata,
ki lahko obratuje v skladu z določbami prejšnjega člena, in z
upoštevanjem pogojev iz četrtega odstavka tega člena ter mora
biti vidno prikazano ob vstopu v gostinski prostor, kjer se izvaja
gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač.
(7) Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred
vstopom in ob izstopu v gostinski prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, ter redno razkuževanje
miz pred menjavo gostov za mizo. Zaposleni in gostje morajo
ves čas imeti nameščene maske, razen ko sedijo pri mizi. Za
uporabo toaletnih prostorov gostinskega obrata, ki imajo na
vidnem mestu poleg mila tudi ustrezno razkužilo, je potrebno
nositi masko.
(8) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe
jedi in pijač v gostinskih obratih se upoštevajo vsa higienska
priporočila NIJZ pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(9) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega
člena potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz
prejšnjega člena, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus
SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko
ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega člena
opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.
(10) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and
Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac
Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca
Sinopharm najmanj 14 dni,
− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum
Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
3. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(11) Dokazila o testiranju iz devetega in prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja,
Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
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V. DRUGI POGOJI
6. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom
je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi
navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov,
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom, in
– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2., 3., 4., 5. in 7. člena
tega odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila
ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni
strani ministrstva in NIJZ.
(3) V statističnih regijah Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in
Primorsko-notranjska se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom, 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) V statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška se število oseb v zaprtih
javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omeji na 20 m2 na
posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor
manjši od 20 m2. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 m2
na posamezno stranko.
(5) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma
priporočil iz prvega in drugega odstavka tega člena, drugega
odstavka 3. člena in devetega odstavka prejšnjega člena.
(6) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje pogojev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, 4. člena in iz
prejšnjega člena.
(7) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
7. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena
morajo trgovski centri:
– v statističnih regijah Podravska, Savinjska, Zasavska,
Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska zagotavljati 30 m2 na posamezno stranko v celotnem
trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka
prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega
centra,
– v statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška zagotavljati 20 m2 na
posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem
upoštevanju četrtega 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 zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
8. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Stran

4090 /

Št.

66 / 29. 4. 2021

VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati 3. maja 2021 in velja do vključno
9. maja 2021.
Št. 00726-22/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-2130-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1397.

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 Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
1. člen
S tem odlokom se v:
‒ 8. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21),
‒ 8. členu Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21),
‒ 7. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 63/21),
‒ 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 63/21),
‒ 5. členu Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov
znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih
naprav (Uradni list RS, št. 63/21),
‒ 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, 40/21, 43/21,
47/21, 55/21, 60/21 in 63/21) in
‒ 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, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21,
60/21 in 63/21)

Uradni list Republike Slovenije
1398.

Odlok o spremembah Odloka o določitvi
seznama blaga za spopadanje s posledicami
epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno
uvoznih dajatev in plačila davka na dodano
vrednost pri uvozu

Za izvrševanje 11. točke prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11
– uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,
86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o določitvi seznama
blaga za spopadanje s posledicami epidemije
COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih
dajatev in plačila davka na dodano
vrednost pri uvozu
1. člen
V Odloku o določitvi seznama blaga za spopadanje s
posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno
uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20, 157/20 in 172/20) se v
1. členu besedilo »zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije
(EU) 2020/1573 z dne 28. oktobra 2020 o spremembi Sklepa
(EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila
DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami
izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 359 z dne 29. 10. 2020,
str. 8)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije (EU) 2021/660 z dne 19. aprila 2021 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s
posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 140 z dne
23. 4. 2021, str. 10)«.
2. člen
V 2. členu se besedilo »zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o
spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni
in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 280
z dne 31. 10. 2019, str. 1)« nadomesti z besedilom »zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2159 z
dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta
(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni
carinski tarifi (UL L 431 z dne 21. 12. 2020, str. 34)«.
3. člen
V 3. členu se datum »30. aprila 2021« nadomesti z datumom »31. decembra 2021«.
4. člen
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga
sestavni del tega odloka.

besedilo »2. maja 2021« nadomesti z besedilom »9. maja 2021«.
KONČNA DOLOČBA

KONČNA DOLOČBA

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

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

Št. 00725-35/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-2711-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Št. 00712-14/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-1611-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Priloga:

Stran

»PRILOGA

Seznam blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je oproščeno
uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
1.

Oprema za zaščito ust in nosu (tarifne oznake: 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 10, 6307 90
93, 6307 90 95, 9020 00 10, 9020 00 90);

2.

Rokavice (tarifne oznake: 3926 20 00, 4015 11 00, 4015 19 00, 6116 10 20, 6116 10 80, 6216
00 00);

3.

Zaščita za obraz (tarifna oznaka: 3926 90 60);

4.

Varovalna očala in ščitniki za oči (tarifne oznake: 9004 90 10, 9004 90 90);

5.

Zaščitna oblačila (tarifne oznake: 3926 20 00, 4015 90 00, 4818 50 00, 6113 00 10, 61 13 00
90, 6114 20 00, 6114 30 00, 6114 90 00, 6210 10 10, 6210 10 92 00, 6210 10 98, 6210 20 00,
6210 30 00, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 10, 6211 32 90, 6211 33 10, 6211 33 90, 6211
39 00, 6211 42 10, 6211 42 90, 6211 43 10, 6211 43 90, 6211 49 00);

6.

Zaščita za obuvala (tarifne oznake: 3926 20 00, 3926 90 97, 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90
98);

7.

Zaščita za lase (tarifne oznake: 6505 00 30, 6505 00 90);

8.

Operacijska pregrinjala (tarifna oznake: 4818 90 10, 4818 90 90, 5603 11 10, 5603 94 90 in
6307 90 92);

9.

Medicinski respiratorji, ventilatorji, naprave za kisikoterapijo (tarifna oznaka 9019 20 10, 9019
20 20, 9019 20 90); naprave za zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO) (tarifna
oznaka 9018 90 84);

10.

COVID-19 testi, instrumenti in naprave za analizo vzorcev: kompleti za testiranje na osnovi
imunoloških reakcij (tarifne oznake: 3002 13 00 10, 3002 14 00 10, 3002 15 00 10 in
3002 90 90), diagnostični reagenti na osnovi testa nukleinske kisline s polimerazno verižno
reakcijo (PCR) (tarifna oznaka: 3822 00 00 10), diagnostični 'in vitro' laboratorijski instrumenti
in aparati (tarifna oznaka: 9027 80 80), kompleti za analizo vzorcev (tarifni oznaki: 9018 90 84
in 9027 80 80);

11.

Vodno alkoholne raztopine in preparati za dezinfekcijo na osnovi alkohola (tarifne oznake:
2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91, 2208 90 99; 3808 94 90);

12.

Vodikov peroksid (3%) in preparati za dezinfekcijo na njegovi osnovi (tarifne oznake:
2847 00 00, 3808 94 90);

13.

RNA ekstraktorji (tarifne oznake: 9027 80 80, 8479 89 97);

14.

Propil in izopropil alkohol in preparati za dezinfekcijo na njihovi osnovi (tarifne oznake:
2905 12 00; 3808 94 90);

15.

Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi
ketonov (tarifna oznaka: 2909);
1
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16.

Endoskopski aparati (tarifna oznaka: 9018 9020);

17.

Termometri (tarifne oznake: 9025 11 20, 9025 11 80 in 9025 19 00);

18.

Maske za prekritje celotnega obraza pri izvajanju neinvazivne ventilacije (tarifna oznaka: 9019
20 90);

19.

Naprave za ultravijolično (UV) obsevanje za namene dezinfekcije (tarifna oznaka: 8543 70
90);

20.

Cepiva proti COVID-19 (tarifna oznaka: 3002 20 10).«.

2

Uradni list Republike Slovenije
1399.

Odlok o spremembah Odloka o začasni
omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim
uporabnikom v Republiki Sloveniji

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

Št.

2. člen
V 3. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V statističnih regijah Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja javna kulturna prireditev za končne uporabnike,
omeji na enega končnega uporabnika na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine oziroma več končnih uporabnikov,
če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več
kot deset končnih uporabnikov. V statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška
se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja
javna kulturna prireditev za končne uporabnike, omeji na
enega končnega uporabnika na 20 kvadratnih metrov zaprte
javne površine oziroma več končnih uporabnikov, če gre za
osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset
končnih uporabnikov. Število oseb na odprtih površinah, na
katerih se izvaja javna kulturna prireditev za končne uporabnike, se v vseh statističnih regijah omeji na enega končnega
uporabnika na deset kvadratnih metrov odprte površine oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega
gospodinjstva, vendar ne več kot deset končnih uporabnikov.
V vseh statističnih regijah mora biti medosebna razdalja med
udeleženci v zaprtih javnih prostorih in na odprtih površinah
najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva oziroma nastopajočimi.«.
3. člen
V 7. členu se besedilo »2. maja 2021« nadomesti z besedilom »9. maja 2021«.

Stran
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KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-22/2021
Ljubljana, dne 29. aprila 2021
EVA 2021-3340-0025
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

ODLOK
o spremembah Odloka o začasni omejitvi
ponujanja kulturnih storitev končnim
uporabnikom v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odloku o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 63/21) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(3) V statističnih regijah Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v
katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, arhivov,
muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, omeji na enega
končnega uporabnika na 30 kvadratnih metrov zaprte javne
površine oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz
skupnega gospodinjstva. V statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška se število
oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost
ponujanja storitev knjižnic, arhivov, muzejev oziroma galerij
končnim uporabnikom, omeji na enega končnega uporabnika
na 20 kvadratnih metrov zaprte javne površine oziroma več
končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. V vseh statističnih regijah mora biti medosebna razdalja
med končnimi uporabniki najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.«.
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1400.

Odlok o spremembah 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 prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah 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. 63/21)
se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V statističnih regijah Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska se število oseb, ki kolektivno uresničujejo
versko svobodo v zaprtih prostorih, omeji na enega udeleženca
na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. V statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in
Obalno-kraška se število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, omeji na enega udeleženca na
20 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Število oseb,
ki kolektivno uresničujejo versko svobodo na odprtih površinah,
se v vseh statističnih regijah omeji na enega udeleženca na
deset kvadratnih metrov odprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar
ne več kot deset udeležencev oziroma skupnih gospodinjstev.
V vseh statističnih regijah mora biti medosebna razdalja med
udeleženci v zaprtih prostorih in na odprtih površinah najmanj
1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.«.
2. člen
V 5. členu se besedilo »2. maja 2021« nadomesti z besedilom »9. maja 2021«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-21/2021
Ljubljana, dne 29. aprila 2021
EVA 2021-3340-0026
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
1401.

Odredba o spremembi Odredbe o začasnih
ukrepih na področju organizacije
in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) minister za zdravje izdaja

ODREDBO
o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih
na področju organizacije in opravljanja
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja
nalezljive bolezni COVID-19
1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije in
opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/21, 12/21 – popr.,
23/12, 35/21 in 47/21) se v 12. členu besedilo »30. aprila«
nadomesti z besedilom »16. maja«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-89/2021
Ljubljana, dne 23. aprila 2021
EVA 2021-2711-0069
Janez Poklukar
minister
za zdravje

VSEBINA
1396.
1397.
1398.

1399.
1400.

1401.

VLADA

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
Odlok o spremembah Odloka o določitvi seznama
blaga za spopadanje s posledicami epidemije
COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi
ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom
v Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi
kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

4087
4090

4090
4093
4093

MINISTRSTVA

Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive
bolezni COVID-19
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