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VLADA
1464. Uredba o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu 
v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Ura-
dni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18) v zvezi z 51. členom Zakona o in-
terventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 
– ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 51/21 – ZDUOP) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 
za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju 

zaradi pandemije COVID-19

1. člen
V Uredbi o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem 

sektorju zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 103/20 
in 124/20) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov za od-
pravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije 
COVID-19 za izvajanje:

– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in 
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi neka-
terih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijske-
ga jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spre-
membi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) 
št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 
ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take 
podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/532 z dne 
16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih 
uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, 
(EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, 
(EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi uprav-
nimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo 
na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 
17. 4. 2020, str. 3), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2021/238 z dne 16. februarja 2021 o spre-
membi Izvedbene uredbe (EU) 2020/532 glede odstopanja od 

izvedbenih uredb (EU) št. 180/2014 in (EU) št. 181/2014 za 
preglede posebnih ukrepov za kmetijstvo v najbolj oddaljenih 
regijah Unije in na manjših egejskih otokih (UL L št. 56 z dne 
17. 2. 2021, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 
2020/532/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 
30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od 
nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in 
zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in 
ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), za-
dnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/95 
z dne 28. januarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od neka-
terih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in 
zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in 
ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 31 z dne 29. 1. 2021, str. 198), 
(v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 
30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 
2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene 
uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 
in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov 
proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 
4. 5. 2020, str. 40), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2021/78 z dne 27. januarja 2021 o spremembi 
Izvedbene uredbe (EU) 2020/600 o odstopanju od Izvedbene 
uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, 
Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 
2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih 
ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 29 
z dne 28. 1. 2021, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena 
uredba 2020/600/EU) in

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/601 z dne 
30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 
in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in 
izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 
4. 5. 2020, str. 46; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 
2020/601/EU).«.

2. člen
V 4. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se sredstva za 

ukrepe po tej uredbi, ki se izvedejo v letu 2021, izplačajo do 
15. oktobra 2021.«.

3. člen
Naslov II. poglavja »II. KRIZNA DESTILACIJA VINA« se 

spremeni tako, da se glasi: »II. KRIZNA DESTILACIJA VINA 
V LETU 2020«.
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4. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku besedilo »5. člena« 

nadomesti z besedilom »6. člena te uredbe«.

5. člen
Za 9. členom se dodajo novo, II.a poglavje in novi, 9.a do 

9.č člen, ki se glasijo:

»II.a KRIZNA DESTILACIJA VINA V LETU 2021

9.a člen
(upravičenci)

(1) Podporo za krizno destilacijo vina v skladu s 3. členom 
Delegirane uredbe 2020/592/EU lahko v letu 2021 uveljavlja 
pridelovalec vina, vpisan v register, ki je imel 1. marca 2021 v 
registru prijavljenih vsaj 15 000 litrov vina letnika 2020.

(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka, ki je v letu 2020 
pridelal vino iz grozdja, odkupljenega od pridelovalcev grozdja, 
je upravičen do podpore za krizno destilacijo, če v letu 2021 
odkupa grozdja bistveno ne zmanjša, razen zaradi višje sile.

(3) Za namen prejšnjega odstavka se šteje, da odkup ni 
bistveno zmanjšan, če upravičenec v letu 2021 odkupi grozdje 
v količini, ki ni manjša od 70% odkupljene količine v letu 2019.

(4) Izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka tega člena 
ugotavlja agencija po roku za prijavo pridelka grozdja, pri če-
mer podatek o odkupu grozdja preverja iz registra ali na kraju 
samem.

9.b člen
(pogoji za pridobitev podpore)

(1) Upravičenec iz prejšnjega člena lahko pridobi pod-
poro, če:

– destilira ali odda v destilacijo najmanj 25 000 litrov 
vina, če je imel 1. marca 2021 v registru prijavljenih vsaj 
100 000 litrov vina letnika 2020;

– destilira ali odda v destilacijo najmanj 5 000 litrov 
vina, če je imel 1. marca 2021 v registru prijavljenih manj kot 
100 000 litrov vina letnika 2020;

– je vino za destilacijo pridelano iz grozdja, pridelanega v 
Republiki Sloveniji v letu 2019 ali 2020;

– je imel 1. marca 2021 v registru prijavljene zaloge vina 
za leto 2020 in količina vina, ki je predmet podpore, ne presega 
30% količine prijavljenih zalog vina s slovenskim geografskim 
poreklom za leto 2020.

(2) Ne glede na določbo tretje alineje prejšnjega odstav-
ka je lahko vino za destilacijo delno pridelano tudi iz grozdja 
starejših letnikov, če:

– vino izpolnjuje pogoj za oznako letnika 2019 ali 2020 v 
skladu s predpisi, ki urejajo označevanje vina, in

– je bilo vino prijavljeno v register pred 1. marcem 2021.

9.c člen
(postopek za pridobitev sredstev)

(1) Upravičenec do 20. julija 2021 pošlje zahtevek za do-
delitev podpore za krizno destilacijo vina po pošti priporočeno 
na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom 
»krizna destilacija vina«, ga odda v sprejemni pisarni agencije 
ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si 
s kvalificiranim elektronskim podpisom.

(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati na-
slednje podatke:

– podatke o pridelovalcu vina (osebno ime ali firma, na-
slov ali sedež in KMG-MID);

– podatke o vinu, destiliranem ali oddanem v destilacijo 
(šifra pridelka vina iz registra in količina vina).

(3) Sestavni del zahtevka iz prejšnjega odstavka so tudi 
naslednje priloge:

– dokazilo o oddaji vina destilarni (račun) ali dokazilo o 
destilaciji vina;

– izjava destilarne, da bo alkohol, proizveden z destilacijo 
tega vina, uporabljen izključno v industrijske namene, vključno 
z razkužili in farmacevtsko uporabo, ali za pridobivanje ener-
gije;

– izjava destilarne, da za to vino ni in ne bo uveljavljala 
pomoči za destilacijo vina iz sredstev Evropske unije ali katere 
koli države članice;

– soglasje upravičenca, da agencija od Finančne uprave 
Republike Slovenije pridobi podatke, ki jih potrebuje za vodenje 
upravnega postopka;

– za upravičence iz drugega odstavka 9.a člena te uredbe 
tudi izjava upravičenca, da v letu 2021 ne bo bistveno zmanjšal 
odkupa grozdja.

(4) Za količino vina, ki do roka iz prvega odstavka tega 
člena še ne bo destilirana, upravičenec vloži ločeni zahtevek za 
dodelitev podpore v obliki predplačila v skladu z odstavkom 7a 
3. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU in do tega roka položi 
varščino v višini 110% pričakovane podpore z veljavnostjo naj-
manj tri mesece po nameravani destilaciji, ki je pogoj za dodeli-
tev podpore v obliki predplačila. Varščina se vrne upravičencu 
po destilaciji in predložitvi prilog iz prejšnjega odstavka. Del 
varščine, ki se nanaša na neizvedeni ukrep, agencija zaseže.

(5) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 
30. septembra 2021.

(6) Če agencija ob preveritvi iz četrtega odstavka 9.a čle-
na te uredbe ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogoja iz 
drugega odstavka 9.a člena te uredbe, odloči o vračilu sredstev 
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

9.č člen
(višina podpore in finančne določbe)

(1) Podpora za krizno destilacijo vina znaša 0,80 eura na 
liter vina za destilacijo.

(2) Če vsota odkupne cene vina s strani destilarne in pod-
pore iz prejšnjega odstavka presega stroške pridelave vina za 
vinsko leto 2020/2021, pripravljene v okviru strokovnih nalog v 
rastlinski proizvodnji, se podpora sorazmerno zniža.

(3) Če vsota upravičenih zahtevkov v letu 2021 prese-
ga razpoložljiva sredstva za ukrep krizna destilacija vina, se 
zahtevki odobrijo do porabe razpoložljivih sredstev v skladu s 
prednostnimi merili iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe, pri 
čemer se upošteva prijava pridelka letnika 2020.

(4) Ne glede na določbo četrte alineje prvega odstavka 
9.b člena te uredbe se upravičencu lahko dodeli podpora tudi 
za količino vina, ki presega 30% količine prijave zalog vina s 
slovenskim poreklom za leto 2020, če je vsota upravičenih zah-
tevkov iz prejšnjega člena manjša od razpoložljivih sredstev za 
ukrep krizna destilacija vina. V tem primeru se višina podpore 
določi tako, da se višina preostalih razpoložljivih sredstev deli 
s količino vina iz zahtevkov, ki presega pogoj iz četrte alineje 
prvega odstavka 9.b člena. Tako določena višina podpore ne 
sme presegati 0,80 eura na liter vina.«.

6. člen
Naslov III. poglavja »III. KRIZNO SKLADIŠČENJE VINA« 

se spremeni tako, da se glasi: »III. KRIZNO SKLADIŠČENJE 
VINA V LETU 2020«.

7. člen
Za 14. členom se dodajo novo, III.a poglavje in novi, 14.a 

do 14.č člen, ki se glasijo:

»III.a KRIZNO SKLADIŠČENJE VINA V LETU 2021

14.a člen
(upravičenci)

Podporo za krizno skladiščenje vina v skladu s 4. členom 
Uredbe 592/2020/EU v letu 2021 lahko uveljavlja pridelovalec 
vina, vpisan v register, ki je imel 1. marca 2021:

– v registru prijavljenih vsaj 30 000 litrov vina letnika 
2020 in
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– za leto 2020 v registru prijavljene zaloge vina v količini 
vsaj 50% povprečnega v registru prijavljenega pridelka vina 
pridelovalca zadnjih treh let.

14.b člen
(pogoji za pridobitev podpore)

(1) Upravičenec iz prejšnjega člena lahko pridobi pod-
poro, če:

– skladišči vino letnika 2019 oziroma 2020, pridelanega 
iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji, za čas od šestih 
mesecev do enega leta za količino vina, ki ne presega 20% 
količine prijavljenega pridelka vina za leto 2020;

– skladišči vino najmanj v času od 1. junija do 30. no-
vembra 2021.

(2) Za namen prve alineje prejšnjega odstavka se za vino 
letnika 2019 oziroma 2020 šteje vino, ki:

– izpolnjuje pogoj za oznako letnika 2019 ali 2020 v skla-
du s predpisi, ki urejajo označevanje vina, in

– je bilo prijavljeno v register pred 1. marcem 2021.
(3) Do podpore ni upravičeno vino, za katero je bila prido-

bljena podpora na podlagi III. poglavja te uredbe.

14.c člen
(postopek za pridobitev)

(1) Upravičenec do 31. maja 2021 pošlje zahtevek za 
dodelitev podpore za krizno skladiščenje vina po pošti pripo-
ročeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, 
s pripisom »krizno skladiščenje vina«, ga odda v sprejemni 
pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni 
predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom.

(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati na-
slednje podatke:

– podatke o pridelovalcu vina (osebno ime ali podjetje, 
naslov ali sedež in KMG-MID);

– podatke o vinu, ki bo krizno skladiščeno (šifra pridelka 
vina iz registra in količina vina, ki se bo skladiščila);

– podatke o času kriznega skladiščenja vina;
– izjavo upravičenca, da za količino vina iz zahtevka ni 

uveljavljal podpore za krizno destilacijo vina;
– soglasje upravičenca, da agencija od Finančne uprave 

Republike Slovenije pridobi podatke, ki jih potrebuje za vodenje 
upravnega postopka.

(3) Agencija pred odločitvijo o zahtevkih pozove k polo-
gu varščine upravičence, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev 
podpore. V pozivu določi znesek in rok za plačilo varščine, 
ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. Agencija 
dodeli podporo v skladu z odstavkom 6a 4. člena Delegirane 
uredbe 2020/592/EU, upravičenec pa položi varščino v višini 
110% podpore, z veljavnostjo najmanj tri mesece po izteku 
časa skladiščenja vina.

(4) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 
30. septembra 2021.

(5) Varščina iz tretjega odstavka tega člena se vrne upra-
vičencu po končanem skladiščenju vina in preveritvi podatkov 
o vinu v registru ali na kraju samem. Del varščine, ki se nanaša 
na neizvedeni ukrep, agencija zaseže.

14.č člen
(višina podpore in finančne določbe)

(1) Podpora za krizno skladiščenje vina za eno leto znaša 
10 eurov na hektoliter vina. Za krajši čas skladiščenja se višina 
podpore sorazmerno zniža.

(2) Podpora se dodeli v obliki predplačila pod pogoji iz 
odstavka 6a 4. člena Delegirane uredbe 2020/592/EU.

(3) Če vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena 
presega razpoložljiva sredstva za ukrep krizno skladiščenje 
vina, se višina podpore iz prvega odstavka sorazmerno zni-
ža.«.

KONČNA DOLOČBA

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-20/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-2330-0058

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1465. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka pri reji prašičev zaradi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje 
od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021

Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka 

pri reji prašičev zaradi posledic drugega  
vala epidemije COVID-19 za obdobje  

od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, upravičence, po-
goje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nado-
mestila zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. novem-
bra 2020 do 31. januarja 2021 (v nadaljnjem besedilu: finančno 
nadomestilo).

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

2. člen
(izpad dohodka pri reji prašičev)

Izračuni na podlagi modelnih kalkulacij za prašičje meso 
so, da se je zaradi posledic COVID-19 dohodek neto dodana 
vrednost od novembra 2020 do januarja 2021 v primerjavi s 
povprečjem obdobja zadnjih treh let zmanjšal za več kot 30%.

3. člen
(pomen izrazov)

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

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

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

3. GVŽ je glava velike živine ter je predpisana enota za 
primerjavo med vrstami in kategorijami živali. Za namen tega 
odloka se GVŽ izračuna tako, da se zmnoži koeficient GVŽ 
iz Priloge 1 Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in 
Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18) 
s podatki o številu prašičev posamezne kategorije, ki jih je 
upravičenec redil na dan 1. februarja 2021.

4. člen
(upravičenec)

Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetij-
skega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki 
izpolnjuje pogoje iz 5. in 6. člena tega odloka in redi:

– kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg oziroma 
kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, 
in kmečka reja prašičev (v nadaljnjem besedilu: prašiči pitanci);

– kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic 
oziroma plemenskih svinj (v nadaljnjem besedilu: plemenski 
prašiči).

5. člen
(splošni pogoji za izplačilo finančnega nadomestila)
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega 

finančnega nadomestila na GVŽ prašičev pitancev oziroma 
GVŽ plemenskih prašičev.

(2) Upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje 
od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega 
temeljnega dohodka na podlagi tretjega odstavka 89. člena 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), 
se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za prejeti me-
sečni temeljni dohodek v tem obdobju, razen če upravičencu 
že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem 
odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 
– ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).

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

(4) Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. no-
vembra 2020 do 31. januarja 2021.

6. člen
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila)

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

1. oddati mora zbirno vlogo za leto 2021 v skladu z ured-
bo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2021;

2. kmetijsko gospodarstvo mora biti na dan uveljavitve 
odloka vpisano v register kmetijskih gospodarstev;

3. v letu 2021 mora biti vpisan v Evidenco imetnikov rejnih 
živali;

4. ob oddaji zbirne vloge iz 1. točke tega člena mora v Evi-
denco rejnih živali sporočiti podatke o staležu prašičev na dan 

1. februarja 2021 in na ta dan imeti najmanj tri GVŽ plemenskih 
prašičev oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev;

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

6. na dan uveljavitve odloka ne sme imeti neporavnanih 
davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 
50 eurov;

7. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt tran-
sakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

7. člen
(finančne določbe)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli za število GVŽ praši-
čev pitancev oziroma število GVŽ plemenskih prašičev upra-
vičenca, sporočenih v Evidenco rejnih živali, na dan 1. febru-
arja 2021.

(2) Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 
156 eurov na GVŽ prašičev pitancev in 312 eurov na GVŽ 
plemenskih prašičev.

(3) Skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca 
se izračuna tako, da se GVŽ iz prvega odstavka tega člena 
pomnoži z vrednostma iz prejšnjega odstavka.

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

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

(6) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se za-
gotovijo v proračunu Republike Slovenije.

8. člen
(odločba o finančnem nadomestilu)

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

(2) Podatki o kategorijah prašičev iz tega odloka, ki jih 
agencija pridobi od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, Sektorja za identifikacijo in registracijo ter infor-
macijske sisteme, se iz Evidence rejnih živali prevzamejo po 
stanju na dan 1. februarja 2021.

(3) V izreku odločbe o finančnem nadomestilu se navede, 
da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega 
okvira.

9. člen
(skupni znesek pomoči in združevanje pomoči)

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

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

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

10. člen
(preveritev pred odobritvijo finančnega  

nadomestila in poročanje)
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila 

preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z od-
delkom 3.1 Začasnega okvira za posameznega upravičenca 
v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo.

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

11. člen
(spremljanje)

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

12. člen
(hramba dokumentacije)

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

KONČNI DOLOČBI

13. člen
(začetek uporabe)

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

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

14. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-21/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-2330-0048

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1466. 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 nalez-
ljivih 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 začetni-
kov,

– 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-
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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 dokazilo o negativnem rezultatu testa.

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

1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema:

– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bion-
tech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine 
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajal-
ca 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 proizvajal-
ca 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 sta-
rejši 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 se upoštevajo, če so bila izdana v 
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengen-
skega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

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 dokazilo o nega-
tivnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni.

(2) Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR 
ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, 
če imajo:

1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema:

– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bion-
tech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine 
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajal-
ca 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 proizvajal-
ca 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 sta-
rejši od šest mesecev, ali

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

(3) Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v 
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengen-
skega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

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

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

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.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta odlok začne veljati 10. maja 2021 in velja do vključno 

16. maja 2021.

Št. 00710-49/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-2430-0070

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1467. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov na ozemlju 
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalez-
ljivih 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 dokazilo o negativnem rezultatu testa.
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(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 te-
densko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR 
ali testom HAG in imeti dokazilo o negativnem rezultatu testa.

(4) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih 
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 do-
kazilo o negativnem rezultatu 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 ob-
časnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železniškem 
prometu in voznike avtotaksi prevozov, če imajo:

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim do-
kazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comir-
naty 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,

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim do-
kazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria 
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield 
proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo naj-
manj 21 dni,

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine 
Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag pre-
teklo najmanj 14 dni,

– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni sta-
rejši od šest mesecev, ali

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

(7) Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v 
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengen-
skega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije, Severne Irske, 
Združenih državah Amerike in Turčije ali Srbije.

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

čarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav 
zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organi-
zaciji 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 upravljavcu naprav predložijo dokazilo o negativnem 
rezultatu 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 dokazila o negativnem rezul-
tatu 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 od-
merka 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,

– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper 
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega 
odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of In-
dia/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper 
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka 
cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

– uporabnike, če imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu 
testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi 
drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

– uporabnike, če imajo potrdilo zdravnika, da so prebo-
leli 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) Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v 
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengen-
skega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije, Severne Irske, 
Združenih državah Amerike in Turčije ali Srbije.

(6) Omejitev iz tega člena ne velja v primerih nujne oskr-
be, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter in-
špekcijskih služb.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 10. maja 2021 in velja do vključno 

16. maja 2021.

Št. 00710-47/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-2430-0072

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1468. Odlok o spremembah Odloka o začasni 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2

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 spremembah Odloka o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb  

s SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi pre-

prečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21 in 
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66/21) se v 3. členu v prvem odstavku številka »30« nadomesti 
s številko »20«.

2. člen
V 8. členu se besedilo »9. maja 2021« nadomesti z bese-

dilom »16. maja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-39/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-1711-0043

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1469. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
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 spremembah in dopolnitvah  

Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju  
športnih programov

1. člen
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov (Uradni list RS, št. 63/21 in 66/21) se v 4. členu v 
šestem odstavku v 1. točki pred besedilom »Združenem kralje-
stvu Velike Britanije in Severne Irske« doda besedilo »Avstraliji, 
Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji,«.

V sedmem odstavku se pred besedilom »Združenem 
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske« doda besedilo 
»Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji,«.

2. člen
V 8. členu se besedilo »9. maja 2021« nadomesti z bese-

dilom »16. maja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-22/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-3330-0058

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1470. Odlok o spremembah Odloka 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 spremembah Odloka o omejitvi in načinu 

izvajanja preizkusov znanja o strokovni 
usposobljenosti za upravljanje  

energetskih naprav

1. člen
V Odloku o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja 

o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav 
(Uradni list RS, št. 63/21 in 66/21) se v 2. členu tretji odstavek 
spremeni tako, da se glasi:

»(3) Dokazila o testiranju iz prvega odstavka tega člena in 
2. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v 
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengen-
skega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.«.

2. člen
V 3. členu se številka »10« nadomesti s številko »15«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati 10. maja 2021 in velja do vključno 

16. maja 2021.

Št. 00710-48/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-2430-0071

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1471. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 
verske svobode v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

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

omejitvi kolektivnega uresničevanja verske 
svobode v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21 
in 66/21) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

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

V osmem odstavku se pred besedilom »Združenem kra-
ljestvu Velike Britanije in Severne Irske« doda besedilo »Av-
straliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji,«.

2. člen
V 5. členu se besedilo »9. maja 2021« nadomesti z bese-

dilom »16. maja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-24/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-3340-0027

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1472. Odlok o spremembah in dopolnitvi 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 prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni 
omejitvi 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 in 66/21) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, 
da se glasi:

»(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, arhivov, muze-
jev oziroma galerij končnim uporabnikom, se omeji na enega 
končnega uporabnika na 20 kvadratnih metrov zaprte javne 
površine oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz 
skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med končnimi 
uporabniki mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz 
skupnega gospodinjstva.«.

2. člen
V 3. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 

izvaja javna kulturna prireditev za končne uporabnike, se omeji 
na enega končnega uporabnika na 20 kvadratnih metrov za-
prte 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 ka-
terih se izvaja javna kulturna prireditev za končne uporabnike, 
se 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 de-

set končnih uporabnikov. Medosebna razdalja med udeleženci 
mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega 
gospodinjstva oziroma nastopajočimi.«.

V sedmem odstavku se pred besedilom »Združenem 
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske« doda besedilo 
»Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji,«.

3. člen
V 7. členu se besedilo »9. maja 2021« nadomesti z bese-

dilom »16. maja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-25/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-3340-0028

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1473. Odlok o spremembah določenih odlokov, 
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih

Na podlagi prvega odstavka 39. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 9. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Repu-
blike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah določenih odlokov, izdanih  
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

1. člen
S tem odlokom se v:
‒ 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje 

tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 
12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 
47/21, 55/21, 60/21, 63/21 in 66/21) 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, 63/21 in 66/21)
besedilo »9. maja 2021« nadomesti z besedilom »16. maja 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-37/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-2711-0081

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA

VLADA
1464. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sek-
torju zaradi pandemije COVID-19 4203

1465. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada do-
hodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. novem-
bra 2020 do 31. januarja 2021 4205

1466. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno potro-
šnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji 4207

1467. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega pre-
voza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 4208

1468. Odlok o spremembah Odloka o začasni prepo-
vedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 4209

1469. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za-
časnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 4210

1470. Odlok o spremembah Odloka o omejitvi in načinu 
izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposo-
bljenosti za upravljanje energetskih naprav 4210

1471. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 
verske svobode v Republiki Sloveniji 4210

1472. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o zača-
sni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji 4211

1473. Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 4211
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