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VLADA
1543. 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. maja 2021 in velja 30 dni.

Št. 00720-16/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-2711-0082

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1544. Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – 
ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja  

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom  
v Republiki Sloveniji

I. SPLOŠNO

1. člen
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlo-

kom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in sto-
ritev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

II. IZJEME BREZ POGOJA TESTA

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in pro-

dajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. lekarne,
2. bencinske servise,
3. finančne storitve,
4. geodetske storitve,
5. pošto,
6. dostavne službe,
7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, 

kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvaja-
lec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec 
storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; 
opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v 
katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni 
storitvi ni mogoče prezračiti,

8. gradbena dela, 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, de-
lavnice za popravilo koles),

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

13. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in 
zdravja.

(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in pro-
dajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja 
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih 
Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvlado-
vanja 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 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).
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(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 izobraževa-

nja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, 
strokovne delavnice),

6. storitve turističnih agencij,
7. storitve salonov za nego živali,
8. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje po-

sebnih iger na srečo od 5. do 22. ure, pri čemer je lahko zase-
denost do 50 % razpoložljivih igralnih mest.

(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 
odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zapo-
sleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 
prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na 
virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem 
besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje 
in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo 
le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
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) V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na 
srečo iz 8. točke prvega odstavka tega člena so lahko samo 
potrošniki, 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 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;

3. 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

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

(5) Dokazila o testiranju iz drugega, tretjega in prejšnjega 
odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, 
Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Zdru-
ženem 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 pod pogoji iz 

5. člena tega odloka dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti 
priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih 
obratov ter v notranjosti gostinskih obratov, pri čemer obratova-
nje nočnih klubov, barov in diskotek ni dovoljeno.

(2) 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 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;

3. 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

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

(3) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki 
še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani 
oziroma skrbniki v notranjosti gostinskega obrata iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Ne glede na 1. člen tega odloka je dovoljeno ponujanje 
nastanitvenih storitev do 30 nastanitvenih enot v nastanitvenih 
obratih, ki imajo do 60 nastanitvenih enot. V nastanitvenih obra-
tih, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, je dovoljeno ponujanje 
nastanitvenih storitev do 50 % zasedenosti nastanitvenega 
obrata. V kampih je dovoljeno ponujanje do 70 % razpoložljivih 
enot. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno 
ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih na-
stanitveni obrat ponuja.

(5) V nastanitvenih obratih iz prejšnjega odstavka je do-
voljeno tudi ponujanje programov za dobro počutje, ki jih na-
stanitveni obrat ponuja za svoje goste.

(6) Za goste v nastanitvenih obratih iz četrtega odstavka 
tega člena je pod pogoji iz 5. člena tega odloka dovoljeno opra-
vljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe 
na terasah in vrtovih ter v notranjosti gostinskih obratov, ki so 
del nastanitvenih obratov iz četrtega odstavka tega člena, pri 
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čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami (sedeča 
postrežba), v sobah oziroma drugih oblikah nastanitvenih enot 
v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem 
jedi in pijač. Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek ni 
dovoljeno.

(7) V nastanitvenih obratih iz četrtega 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 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;

3. 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

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

(8) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki še 
niso dopolnile 18 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani 
oziroma skrbniki v nastanitvenem obratu iz četrtega odstavka 
tega člena.

(9) Dokazila o testiranju iz drugega in sedmega odstavka 
tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, 
Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Zdru-
ženem 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 5. do 22. ure 
pod pogoji iz prejšnjega in tega člena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev opra-
vljanja 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 dejav-
nosti priprave in strežbe jedi in pijač.

(4) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe 
jedi in pijač v gostinskih obratih je dovoljeno le za mizami (se-
deča postrežba) in ob upoštevanju razdalje najmanj 3 metre 
med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe.

(5) Pogoj iz prejšnjega odstavka, ki se nanaša na največje 
število oseb za eno mizo, ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 
18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki za 
eno mizo, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

(6) 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.

(7) 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.

(8) Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred 
vstopom in ob izstopu v gostinski prostor, kjer se izvaja go-

stinska 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.

(9) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe 
jedi in pijač v gostinskih obratih se upoštevajo vsa higienska 
priporočila NIJZ pri izvajanju gostinske dejavnosti za prepreče-
vanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(10) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prej-
šnjega 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.

(11) Osebam 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.

(12) Dokazila o testiranju iz desetega in prejšnjega od-
stavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, 
Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Zdru-
ženem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih 
državah Amerike.

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 prodaja-
nja 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) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev po-
trošnikom, se 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.

(4) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki 
še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani 
oziroma skrbniki v notranjosti javnega prostora, v katerem se 
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izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potro-
šnikom, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

(5) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovi-
jo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma 
priporočil iz prvega in drugega odstavka tega člena, drugega 
odstavka 3. člena in desetega odstavka prejšnjega člena.

(6) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje pogo-
jev iz tretjega odstavka tega člena, 8. točke prvega odstavka 
in četrtega odstavka 3. 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:
– zagotavljati 20 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) Pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka ne velja za 

osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družin-
skimi člani oziroma skrbniki v notranjosti trgovskega centra, ter 
za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

(3) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna 
oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra za-
gotovi upoštevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena.

8. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemelje-

nost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

VI. KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta odlok začne veljati 17. maja 2021 in velja do vključno 

23. maja 2021.

Št. 00726-24/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-2130-0032

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1545. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka pri reji drobnice zaradi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje 
od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021

Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
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 drobnice zaradi posledic drugega  
vala epidemije COVID-19 za obdobje  

od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, upravičence, po-
goje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nado-

mestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 
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 drobnice)

Zaradi zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega mesa 
ter s tem povečanja stroškov reje na kmetijskih gospodarstvih 
zaradi epidemije COVID-19 se je dohodek od oktobra 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 Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na po-
deželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o 
spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) 
št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in 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 okoli-
ščin, opredeljenih v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;

3. drobnica so ovce in koze;
4. ovca je katera koli ovčja samica, ki je vsaj enkrat 

jagnjila ali je stara vsaj eno leto;
5. koza je katera koli kozja samica, ki je vsaj enkrat jarila 

ali je stara vsaj eno leto;
6. 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 Evi-
denci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18) s 
podatki o številu ovc oziroma koz, 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 ter redi drobnico.

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

finančnega nadomestila na GVŽ ovc oziroma GVŽ koz.
(2) Upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje 

od 1. oktobra 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 
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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. ok-
tobra 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 
uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne 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. v Evidenco rejnih živali mora sporočiti podatke o stale-
žu drobnice na dan 1. februarja 2021 in na ta dan imeti najmanj 
deset ovc oziroma koz;

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 ovc 
oziroma za število GVŽ koz upravičenca, sporočenih v Eviden-
co rejnih živali, na dan 1. februarja 2021.

(2) Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 
67 eurov na GVŽ ovc oziroma koz.

(3) Skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca 
se izračuna tako, da se GVŽ iz prvega odstavka tega člena 
pomnoži z vrednostjo 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 drobnici iz tega odloka, ki jih agencija pridobi 
od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sek-
torja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme, se 
iz Evidence rejnih živali prevzamejo 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 eurov 
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 
odloka, 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 neka-
terih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, 
str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 
z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v 
zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti 
in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, 
str. 3), Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno 
z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 
o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, 
str. 1), ob spoštovanju določb uredb iz tega odstavka in Za-
časnega 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.
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KONČNI DOLOČBI

13. člen
(začetek uporabe)

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

(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o 
prejetju odločitve iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

14. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-24/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-2330-0052

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1546. 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 do-

voljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za prepreče-
vanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19, 
in pod pogojem, da člani komisije, ki izvajajo preizkuse znanja 
o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav 
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.

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

1. imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 
dokazujejo, 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. 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

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

(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.

3. člen
Preizkus znanja sme istočasno opravljati največ 25 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 17. maja 2021 in velja do vključno 

23. maja 2021.

Št. 00710-51/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-2430-0075

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1547. 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) 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) je dovoljen vsem športnikom, 
kot jih določa ZŠpo-1.

(2) Proces športne vadbe športnikov iz prejšnjega odstav-
ka je dovoljeno izvajati v varnih vadbenih skupinah, v katerih 
so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: me-
hurček). Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces 
športne vadbe.

(3) Dovoljena je športno rekreativna dejavnost, ki se 
izvaja individualno oziroma v skupini do 50 vadečih.

3. člen
Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov uspo-

sabljanj za strokovno delo v športu.

4. člen
(1) Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj.
(2) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je do-

voljena do 50 % kapacitete sedišč.
(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 tek-
movanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi 
tekmovanj, in gledalci se tekmovanj lahko udeležijo, če pre-
dložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo 
verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test 
PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: 
test HAG), ki ni starejši od 72 ur.

(5) Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne de-
javnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativ-
no dejavnost iz 2. člena tega odloka ter udeleženci in izvajalci 
programov usposabljanj iz prejšnjega člena, se enkrat teden-
sko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.

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

1. dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa 
HAG, če je izdano v državah članicah Evropske unije, državah 
članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, 
Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike 
Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,

2. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starej-
ši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni 
starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba 
prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 
kot šest mesecev,

3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zuje, da je preteklo od prejema:

– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bion-
tech/Pfizer najmanj sedem dni,

– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizva-
jalca Moderna najmanj 14 dni,

– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizva-
jalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum 
Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,

– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca 
Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and 
Microbiology preteklo najmanj 14 dni,

– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Si-
novac Biotech najmanj 14 dni ali

– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizva-
jalca Sinopharm najmanj 14 dni.

(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, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski fede-
raciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske 
ali v Združenih državah Amerike.

5. člen
Za izvajanje športnih dejavnosti, ki so dovoljene 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 zaje-
zitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

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

7. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta odlok začne veljati 17. maja 2021 in velja do vključno 

23. maja 2021.

Št. 00727-23/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-3330-0060

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1548. Odlok o spremembah Odloka 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 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, 
66/21 in 69/21) se v 2. členu v prvem odstavku četrta alineja 
črta.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svo-

bodo v zaprtih prostorih in na odprtih površinah, se omeji 
na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več 
udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. 
Udeleženci so lahko navzoči v zaprtih prostorih in na odprtih 
površinah, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda, do 
50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Medosebna razdalja med 
udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz 
skupnega gospodinjstva.«.

V četrtem odstavku se besedi »desetih« in »deset« nado-
mestita s številko »50«.

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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2. člen
V 5. členu se besedilo »16. maja 2021« nadomesti z 

besedilom »23. maja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-26/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-3340-0029

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1549. 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 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 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, 66/21 in 69/21) se v 2. členu v četrtem odstavku be-
sedi »desetih« in »deset« nadomestita s številko »50«.

V petem odstavku se besedilo »predpisov, ki urejajo za-
časne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih« nadomesti 
z besedilom »priporočil NIJZ s področja vzgoje in izobraže-
vanja«.

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

»3. člen
(1) Ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev (kinema-

tografske, gledališke, glasbene, plesne in druge) je dovoljeno 
le pod naslednjimi pogoji:

1. minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu s 
sprejetimi navodili NIJZ,

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

3. uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih v 
skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, 
razen za nastopajoče pri izvajanju gledaliških, glasbenih in 
plesnih dejavnosti,

4. razkuževanje rok za udeležence pred vstopom in ob 
izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja 
storitev končnim uporabnikom,

5. obvezna zagotovitev sedišč za končne uporabnike in
6. strežba in uživanje hrane in pijače končnih uporabnikov 

nista dovoljena.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se 

smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva in 
NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so 
objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

(3) Končni uporabniki so lahko navzoči v zaprtih javnih 
prostorih oziroma na odprtih površinah, kjer se izvaja javna 
kulturna prireditev, do 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč.

(4) Omejitev števila oseb iz prejšnjega odstavka ne velja v 
zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, v katerih 
se izvaja javna kulturna prireditev za končne uporabnike, ki se 
lahko združujejo kot zaključena skupina na podlagi priporočil 
NIJZ s področja vzgoje in izobraževanja.

(5) Izvajanje javnih kulturnih prireditev za končne upo-
rabnike je dovoljeno le pod pogojem, da nastopajoči enkrat 
tedensko oziroma pred samo izvedbo javne kulturne prireditve, 
če to izvajajo občasno, 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 besedilu: 
test HAG), pri čemer lahko nastopajo le tiste osebe, ki imajo 
negativni rezultat testa.

(6) Javne kulturne prireditve se lahko udeležijo le končni 
uporabniki, 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 doka-
zujejo, da je preteklo od prejema:

‒ drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bi-
ontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine 
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizva-
jalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and 
Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca 
Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine 
proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

‒ prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni ali cepiva Covishield 
proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 
21 dni,

‒ odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajal-
ca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni 
starejši od šest mesecev, ali

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in 
od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

(7) Dokazila o testiranju iz petega in šestega odstavka 
tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah 
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, 
Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Zdru-
ženem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih 
državah Amerike.

(8) Pogoj iz šestega odstavka tega člena ne velja za 
končne uporabnike, ki še niso dopolnili 18 let in so skupaj z 
ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki udeleženi na javni 
kulturni prireditvi.

(9) Osebam iz petega odstavka tega člena testiranja ni 
treba opraviti, če predložijo dokazila iz šestega odstavka tega 
člena.

(10) Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kultur-
nih prireditev zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega odstav-
ka in omejitev iz tretjega odstavka tega člena, nosilci izvajanja 
gledaliških, glasbenih in plesnih dejavnosti pa zagotovijo tudi 
spoštovanje pogoja iz petega odstavka tega člena.«.

3. člen
V 7. členu se besedilo »16. maja 2021« nadomesti z 

besedilom »23. maja 2021«.
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-27/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-3340-0030

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1550. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih 
pri izvajanju obveznega zdravstvenega 
zavarovanja zaradi preprečitve širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega od-
stavka 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) Vlada Repu-
blike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih  
pri izvajanju obveznega zdravstvenega 

zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 

zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezlji-
ve bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 182/20, 201/20, 9/21, 
19/21, 37/21 in 60/21) se v 6. členu besedilo »16. maja 2021« 
nadomesti z besedilom »15. junija 2021«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00720-17/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-2711-0083

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1551. 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:
‒ 6. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponu-

janja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 69/21),

‒ 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 69/21),

‒ 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, 63/21, 66/21 in 69/21) 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, 66/21 in 69/21)
besedilo »16. maja 2021« nadomesti z besedilom »23. maja 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-39/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-2711-0086

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1552. Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju 
veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega 
dela vozniškega izpita

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 spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti 

vozniških dovoljenj in teoretičnega dela 
vozniškega izpita

1. člen
V Odloku o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in 

teoretičnega dela vozniškega izpita (Uradni list RS, št. 60/21) 
se v 2. členu v prvem odstavku datum »16. maja 2021« nado-
mesti z datumom »15. junija 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00710-52/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-2430-0076

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3536
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1553. 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, 
66/21 in 69/21) se v 2. členu v prvem odstavku beseda »deset« 
nadomesti s številko »50«.

2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prejšnji člen se dovoli zbiranje ljudi na 

organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih pod pogoji iz 
zakona, ki ureja javna zbiranja, pri čemer se zaradi epidemio-
loških razmer število oseb v zaprtih prostorih omeji na enega 
udeleženca na 10 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma 
več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, 
vendar ne več kot 50 udeležencev. Število oseb na prostem se 
omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma 
več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, 
vendar ne več kot 50 udeležencev. Zbiranje ljudi na orga-
niziranih javnih prireditvah in javnih shodih nad številom 50 
je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše NIJZ in za 
tako zbiranje izda pozitivno mnenje. Medosebna razdalja med 
udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz 
skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev ali shodov v 
zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.«.

3. člen
V 8. členu se besedilo »16. maja 2021« nadomesti z 

besedilom »23. maja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati 15. maja 2021.

Št. 00717-41/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-1711-0045

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1554. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19

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

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi  

Odloka o določitvi pogojev vstopa  
v Republiko Slovenijo  

zaradi zajezitve in obvladovanja  
nalezljive bolezni COVID-19

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

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21, 65/21 in 68/21) se v 
10. členu za sedmim odstavkom doda nov, osmi odstavek, ki 
se glasi:

»(8) Če se oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko 
Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karante-
ne testira s PCR testom na prisotnost SARS-CoV-2 in je izvid 
testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje 
se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na 
domu.«.

2. člen
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga 

sestavni del tega odloka.

3. člen
V 15. členu se besedilo »16. maja 2021« nadomesti z 

besedilom »23. maja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati 15. maja 2021.

Št. 00717-40/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-1711-0046

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga: 

»PRILOGA: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja 
visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2) 

Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Kneževina Andora 
2. Republika Avstrija 
3. Kraljevina Belgija 
4. Republika Bolgarija 
5. Republika Ciper 
6. Češka republika 
7. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Hovedstaden 
– administrativna enota Nordjylland 

8. Republika Estonija 
9. Francoska republika: 

– vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen 
čezmorskega ozemlja Mayotte 

10. Helenska republika 
– vse administrativne enote, razen administrativnih enot Voríou Eyéou (Severnoegejski 

otoki), Notíou Eyéou (Južnoegejski otoki), Ioníon Níson (Jonski otoki) in Peloponnísou 
(Peloponez) 

11. Republika Hrvaška 
12. Irska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Eastern and Midland (Vzhodna in Osrednja regija) 
13. Italijanska republika 
14. Republika Latvija 
15. Republika Litva 
16. Kneževina Lihtenštajn 
17. Veliko vojvodstvo Luksemburg 
18. Madžarska 
19. Kneževina Monako 
20. Zvezna republika Nemčija 
21. Kraljevina Nizozemska 
22. Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Oslo 
– administrativna enota Agder 

23. Republika Poljska 
24. Romunija 
25. Republika San Marino 
26. Sveti sedež (Vatikanska mestna država) 
27. Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen administrativnih enot Asturias (Asturija), Ceuta, 
Extremadura, Galicia (Galicija), Islas Baleares (Balearski otoki), Islas Canarias 
(Kanarski otoki), Murcia in Valenciana (Valencija) 

28. Kraljevina Švedska 
29. Švicarska konfederacija 
 
Tretje države: 
30. Islamska republika Afganistan 
31. Republika Albanija 
32. Ljudska demokratična republika Alžirija 
33. Republika Angola 
34. Argentinska republika 
35. Republika Armenija 
36. Azerbajdžanska republika 
37. Zveza Bahami 
38. Država Bahrajn 
39. Ljudska republika Bangladeš 
40. Republika Belorusija 
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41. Belize 
42. Republika Benin 
43. Republika Bocvana 
44. Kraljevina Butan 
45. Večnacionalna država Bolivija 
46. Bosna in Hercegovina 
47. Federativna republika Brazilija 
48. Burkina Faso 
49. Republika Burundi 
50. Republika Kamerun 
51. Republika Zelenortski otoki 
52. Srednjeafriška republika 
53. Republika Čad 
54. Republika Čile 
55. Republika Džibuti 
56. Republika Kolumbija 
57. Zveza Komori 
58. Republika Kostarika 
59. Republika Slonokoščena obala 
60. Demokratična republika Kongo 
61. Republika Ekvador 
62. Arabska republika Egipt 
63. Republika Salvador 
64. Republika Ekvatorialna Gvineja 
65. Država Eritreja 
66. Kraljevina Esvatini 
67. Etiopija 
68. Gabonska republika 
69. Republika Gambija 
70. Republika Gana 
71. Gruzija 
72. Republika Gvatemala 
73. Republika Gvineja 
74. Republika Gvineja Bissau 
75. Kooperativna republika Gvajana 
76. Republika Haiti 
77. Republika Honduras 
78. Republika Indija 
79. Republika Indonezija 
80. Islamska republika Iran 
81. Republika Irak 
82. Jamajka 
83. Hašemitska kraljevina Jordanija 
84. Kanada 
85. Republika Kazahstan 
86. Republika Kenija 
87. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja) 
88. Republika Kosovo 
89. Republika Kuba 
90. Država Kuvajt 
91. Kirgiška republika 
92. Libanonska republika 
93. Kraljevina Lesoto 
94. Republika Liberija 
95. Libija 
96. Republika Madagaskar 
97. Republika Malavi 
98. Republika Maldivi 
99. Malezija 
100. Republika Mali 
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101. Islamska republika Mavretanija 
102. Združene mehiške države 
103. Mongolija 
104. Republika Črna gora 
105. Kraljevina Maroko 
106. Republika Mozambik 
107. Republika Namibija 
108. Zvezna demokratična republika Nepal 
109. Republika Nikaragva 
110. Republika Niger 
111. Zvezna republika Nigerija 
112. Republika Severna Makedonija 
113. Sultanat Oman 
114. Islamska republika Pakistan 
115. Republika Panama 
116. Neodvisna država Papua Nova Gvineja 
117. Republika Paragvaj 
118. Republika Peru 
119. Republika Filipini 
120. Država Katar 
121. Moldavija, Republika 
122. Republika Kongo 
123. Ruska federacija 
124. Demokratična republika Sao Tome in Principe 
125. Kraljevina Saudova Arabija 
126. Republika Sejšeli 
127. Republika Senegal 
128. Republika Sierra Leone 
129. Zvezna republika Somalija 
130. Republika Srbija 
131. Republika Južna Afrika 
132. Republika Sudan 
133. Republika Južni Sudan 
134. Republika Surinam 
135. Sirska arabska republika 
136. Republika Tadžikistan 
137. Združena republika Tanzanija 
138. Demokratična republika Vzhodni Timor 
139. Togoška republika 
140. Republika Trinidad in Tobago 
141. Republika Tunizija 
142. Republika Turčija 
143. Turkmenistan 
144. Združeni arabski emirati 
145. Ukrajina 
146. Združene države Amerike 
147. Vzhodna republika Urugvaj 
148. Republika Uzbekistan 
149. Bolivarska republika Venezuela 
150. Republika Jemen 
151. Republika Zambija 
152. Republika Zimbabve«. 
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MINISTRSTVA
1555. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 

o uvrstitvi delovnih mest direktorjev 
s področja javne uprave v plačne razrede 
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter 
za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v jav-
nem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister 
za javno upravo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi 

delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov 

plačnih razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19, 
78/19, 101/20, 118/20, 121/20,152/20, 173/20 in 44/21) se v 
Prilogi, v preglednici »Tip osebe javnega prava: RS – mini-
strstvo, Ime delovnega mesta: generalni direktor direktorata 
(MIN), Razpon plačnega razreda: 56–57« za vrstico
»

DIREKTORAT  
ZA ZDRAVSTVENO 
VARSTVO

B017103 Generalni direktor 
direktorata MIN 57

«

dodata novi vrstici, ki se glasita:
»

DIREKTORAT  
ZA ZDRAVSTVENO 
EKONOMIKO

B017103 Generalni direktor 
direktorata MIN 57

DIREKTORAT  
ZA RAZVOJ 
ZDRAVSTVENEGA 
SISTEMA

B017103 Generalni direktor 
direktorata MIN 57

«

in črta vrstica
»

DIREKTORAT  
ZA DOLGOTRAJNO 
OSKRBO

B017103 Generalni direktor 
direktorata MIN 57

«.

KONČNI DOLOČBI

2. člen
Spremenjena Priloga pravilnika se v delu, ki se nanaša 

na črtanje uvrstitve direktorja Direktorata za dolgotrajno oskr-
bo, začne uporabljati 6. junija 2021, do takrat pa se uporablja 
uvrstitev iz Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev 
s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov 
plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 
36/19, 58/19, 78/19, 101/20, 118/20, 121/20, 152/20, 173/20 
in 44/21).

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-367/2021/7
Ljubljana, dne 3. maja 2021
EVA 2021-3130-0017

Boštjan Koritnik
minister

za javno upravo

1556. Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih 
derivatov in drugi zavezanci  zagotavljajo 
ministrstvu

Na podlagi osmega odstavka 10. člena v zvezi z 9. točko 
9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo) minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo izdaja

O D R E D B O
o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov  

in drugi zavezanci  zagotavljajo ministrstvu

1. člen
(vsebina)

Ta odredba določa obvezno pošiljanje podatkov o drobno-
prodajnih cenah naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih 
servisih, in način pošiljanja teh podatkov.

2. člen
(vrste podatkov)

(1) Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih 
derivatov, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za 
ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: podjetja), sporočijo vsako 
spremembo drobnoprodajnih cen naftnih derivatov iz drugega 
odstavka tega člena na vsakem bencinskem servisu v Repu-
bliki Sloveniji Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pred uveljavitvijo cene na 
prodajnem mestu.

(2) Podatki o drobnoprodajnih cenah iz prejšnjega od-
stavka se nanašajo na liter naftnih derivatov in se sporočijo za:

a) neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več ok-
tanski motorni bencin),

b) dizelsko gorivo,
c) ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
č) avtoplin.

3. člen
(način posredovanja podatkov)

(1) Vsako spremembo drobnoprodajnih cen podjetja vne-
sejo pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu v elektronski 
obliki v spletno aplikacijo na enega izmed naslednjih načinov:

– z uporabo vmesnika za aplikacijsko programiranje,
– z izpolnitvijo spletnega obrazca.
(2) Spletna aplikacija in spletni obrazec sta dostopna na 

spletni strani www.goriva.si.

4. člen
(imenovanje odgovorne osebe)

Podjetje ministrstvu sporoči kontaktne podatke ene ali več 
odgovornih oseb za posredovanje podatkov.

file://noe/url/1url2021/1url073/1ure/www.goriva.si
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5. člen
(prijava in uporaba spletne aplikacije)

(1) Za prijavo v spletno aplikacijo ministrstvo odgovorni 
osebi podjetja dodeli uporabniško ime in geslo.

(2) Za uporabo spletne aplikacije ministrstvo izdela navo-
dila, ki so dostopna v aplikaciji.

6. člen
(obveščanje o spremembah)

Podjetje ministrstvu nemudoma sporoči vsako spremem-
bo, ki lahko vpliva na obveznost posredovanja podatkov.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.

Št. 007-275/2021/11
Ljubljana, dne 11. maja 2021
EVA 2021-2130-0026

Zdravko Počivalšek
minister 

za gospodarski razvoj in tehnologijo

POPRAVKI

1557. Popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa 
v Občini Miren - Kostanjevica

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) Uradni list RS, objavlja

P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o sofinanciranju športa  
v Občini Miren - Kostanjevica

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofi-
nanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 70/21, z dne 7. 5. 2021, se podpis na 
koncu akta pravilno glasi:

»Podžupan
Občine Miren - Kostanjevica

Zvonko Ferfolja«

Št. 11/2021
Ljubljana, dne 13. maja 2021

Denis Stroligo
direktor
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VSEBINA

VLADA
1543. Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 na območju Republike Slovenije 4385
1544. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 4385
1545. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada do-

hodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 
2020 do 31. januarja 2021 4388

1546. Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov 
znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje 
energetskih naprav 4390

1547. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov 4390

1548. Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi 
kolektivnega uresničevanja verske svobode v Re-
publiki Sloveniji 4391

1549. Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi 
ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom 
v Republiki Sloveniji 4392

1550. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih 
pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarova-
nja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 4393

1551. Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 4393

1552. Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljav-
nosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela voz-
niškega izpita 4393

1553. Odlok o spremembah Odloka o začasni prepo-
vedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 4394

1554. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o do-
ločitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo za-
radi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 4394

MINISTRSTVA
1555. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o 

uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov 4398

1556. Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih deri-
vatov in drugi zavezanci  zagotavljajo ministrstvu 4398

POPRAVKI
1557. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o sofinanciranju športa v Občini Miren - 
Kostanjevica 4399
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