
Št. 93  Ljubljana, četrtek 10. 6. 2021  ISSN 1318-0576 Leto XXXI

VLADA

1992. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja 
zaradi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 
do 31. marca 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 

pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi 
posledic drugega vala epidemije COVID-19  

za obdobje od 1. oktobra 2020  
do 31. marca 2021

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, upravičence, po-
goje, način izračuna, najvišjo višino finančnega nadomestila 
in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada 
dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (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 dr-
žavne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 
in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam čla-
nicam 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 pridelovalcih jedilnega krompirja)
Ocene na podlagi modelnih kalkulacij za jedilni krompir 

izkazujejo, da se je zaradi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 dohodek neto dodana vrednost pri pridelavi jedilne-
ga krompirja letine 2020 v primerjavi s povprečjem v enakem 
obdobju zadnjih treh let zmanjšal za več kot 30 %.

3. člen
(pomen izrazov)

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

nost, 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 podeželju 
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 prila-
goditvami (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.

4. člen
(upravičenec)

Upravičenec za dodelitev finančnega nadomestila je nosi-
lec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – odl. US); v nadaljnjem besedilu: 
Zakon o kmetijstvu), ki je v letu 2020 vložil zbirno vlogo v skladu 
z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 
2020 (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga), na kateri je prijavil 
od vključno 0,5 ha površin jedilnega krompirja (šifra kmetijske 
rastline: 020 – krompir) in izpolnjuje pogoje za pridobitev fi-
nančnega nadomestila po tem odloku.

5. člen
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila)

(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega 
finančnega nadomestila na hektar prijavljenih površin jedilnega 
krompirja.

(2) Prijavljene površine jedilnega krompirja so površine 
krompirja, prijavljene v zbirni vlogi, zmanjšane za površine, ki 
so bile v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih 
rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18; v nadaljnjem bese-
dilu: Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin) v letu 2020 
prijavljene za uradno potrditev semenskega krompirja pri organu 
za potrjevanje, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu s 
75. členom Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin.

(3) Upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje 
od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 v obliki mesečnega 
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temeljnega dohodka na podlagi 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 mesečni temeljni dohodek v tem 
obdobju v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o in-
terventnih 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), 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).

(4) 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.

(5) Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. ok-
tobra 2020 do 31. marca 2021.

6. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– v letu 2020 je vložil zbirno vlogo in na njivskih površinah 
prijavil od vključno 0,5 ha jedilnega krompirja;

– na dan uveljavitve tega odloka je vpisan v register kme-
tijskih gospodarstev;

– na dan uveljavitve tega odloka ne sme biti v stečaju, 
prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju;

– za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski 
račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;

– na dan uveljavitve tega odloka ima poravnane zapadle 
davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 
50 eurov.

7. člen
(finančne določbe)

(1) Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 
1.200 eurov na hektar prijavljenih površin jedilnega krompirja.

(2) Najvišja skupna višina finančnega nadomestila na 
upravičenca ne sme presegati 20.000 eurov.

(3) Podatek o prijavljenih površinah krompirja agencija 
pridobi po uradni dolžnosti iz zbirne vloge za leto 2020.

(4) Seznam prijavljenih površin semenskega krompirja 
iz evidence pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin 
agencija pridobi od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.

(5) Isti upravičenec lahko pridobi finančno nadomestilo 
le enkrat.

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

(7) 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) V izreku informativne odločbe o finančnem nadome-
stilu se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddel-
kom 3.1 Začasnega okvira.

9. člen
(skupni znesek pomoči in združevanje pomoči)

(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 
3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 225.000 eurov bruto 

na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji. 
Finančno nadomestilo se ustrezno zmanjša, če bi bila z odo-
brenim 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 upošteva 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 se v zvezi z istimi upravičeni-
mi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo 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), 
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), 
ali s pomočjo de minimis v skladu z 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 mi-
nimis 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 teh uredb in 
Začasnega okvira.

10. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila pre-
veri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 
3.1 Začasnega okvira za posameznega upravičenca v evi-
dencah državne pomoči, ki ju vodita ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo, in ministrstvo, pristojno za finance.

(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 finančnega nadomestila.

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.

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.
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(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 naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00715-30/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2021
EVA 2021-2330-0065

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1993. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in preprečevanje širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih 
zadevah

Na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 
– ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive 

bolezni COVID-19 v upravnih zadevah

1. člen
(vsebina in namen odloka)

S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in 
preprečevanja širjenja nalezljive COVID-19 določajo začasni 
ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja 
organov v upravnih zadevah, organi, na katere se nanašajo 
začasni ukrepi, in veljavnost začasnih ukrepov.

2. člen
(organ)

(1) Odlok se uporablja pri odločanju v upravnih zadevah 
pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi samouprav-
nih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljnjem 
besedilu: organ).

(2) Odlok se uporablja tudi v drugih javnopravnih zadevah, 
če organ smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postop-
ku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v 
nadaljnjem besedilu: zakon) na podlagi 4. člena zakona.

3. člen
(vlaganje vlog brez varnega elektronskega podpisa  

s kvalificiranim potrdilom)
(1) Vloge se lahko vložijo po elektronski poti tudi brez 

varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.
(2) V vlogah iz prejšnjega odstavka se vložnik lahko 

identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastno-
ročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko 
ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektron-
skega poslovanja določi organ.

4. člen
(omejitev vlaganja vlog pri organu)

(1) Stranke lahko vlagajo vloge neposredno pri organu, 
če vložitev predhodno najavijo in se dogovorijo o času vložitve 

vloge. Postopek naročanja, telefonske številke in elektronski 
naslovi se objavijo na javno dostopnem mestu in na spletni 
strani organa skupaj z informacijami o uveljavitvi začasnih 
ukrepov. Organ zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni 
čas.

(2) Pri vlaganju vlog pri organu morajo stranke skladno s 
strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.

5. člen
(omejitev sodelovanja javnosti)

(1) Organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave in 
drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev 
postopka.

(2) Oseba, ki v skladu s prejšnjim odstavkom ni izklju-
čena iz spremljanja ustne obravnave ali drugih procesnih de-
janj, mora skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno 
opremo.

(3) Organ lahko v skladu s strokovnimi priporočili določi 
varovalne ukrepe za sodelovanje udeležencev na ustni obrav-
navi in pri drugih procesnih dejanjih.

6. člen
(pregledovanje dokumentov)

(1) V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje doku-
mentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, 
lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

(2) Pri pregledovanju dokumentov v prostorih organa 
morajo osebe skladno s strokovnimi priporočili uporabljati za-
ščitno opremo.

7. člen
(vročanje)

Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z 
vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 
86. členu zakona, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a čle-
na zakona.

8. člen
(rok)

(1) Organ s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, lahko 
podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim 
upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razlo-
ga ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre 
za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve 
obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva 
škoda.

(2) Organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, 
ki je zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani 
s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za 
izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, 
vendar ne več kot za dva meseca.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in velja do konca epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19, vendar najdlje tri mesece.

Št. 00714-17/2021
Ljubljana, dne 10. junija 2021
EVA 2021-3130-0031

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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1994. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 
1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih bole-
znih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – 
ZDUOP, 82/21 in 88/21 – odl. US) 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. 85/21 in 89/21) se v 1. členu za drugim 
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na prejšnji odstavek je izven kontrolnih točk 
na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet prestop 
meje dovoljen za letalski promet znotraj Evropske unije in 
schengenskega območja.«.

2. člen
V 12. členu se besedilo »13. junija 2021« nadomesti z 

besedilom »20. junija 2021«.

3. člen
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 

in Prilogo 2, ki sta kot Priloga sestavni del tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati 12. junija 2021.

Št. 00717-48/2021
Ljubljana, dne 10. junija 2021
EVA 2021-1711-0054

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga

Priloga: 

»PRILOGA 1: Temno rdeči seznam  
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Francoska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– čezmorsko ozemlje Guyane 
2. Irska 
3. Kneževina Lihtenštajn 
4. Kraljevina Švedska 

 
Tretje države: 
5. Argentinska republika 
6. Država Bahrajn 
7. Republika Bocvana 
8. Večnacionalna država Bolivija 
9. Federativna republika Brazilija 
10. Republika Čile 
11. Arabska republika Egipt 
12. Republika Ekvador 
13. Kraljevina Esvatini 
14. Gruzija 
15. Republika Indija 
16. Islamska republika Iran 
17. Republika Južna Afrika 
18. Država Katar 
19. Republika Kolumbija 
20. Republika Kostarika 
21. Država Kuvajt 
22. Kraljevina Lesoto 
23. Republika Malavi 
24. Republika Maldivi 
25. Republika Mozambik 
26. Zvezna demokratična republika Nepal 
27. Republika Paragvaj 
28. Republika Peru 
29. Republika Sejšeli 
30. Sirska arabska republika 
31. Republika Sudan 
32. Republika Surinam 
33. Združena republika Tanzanija 
34. Republika Trinidad in Tobago 
35. Republika Tunizija 
36. Vzhodna republika Urugvaj 
37. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
38. Republika Zambija 
39. Združene mehiške države 
40. Republika Zelenortski otoki 
41. Republika Zimbabve 
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PRILOGA 2: Rdeči seznam  
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Kneževina Andora 
2. Republika Avstrija (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Vorarlberg  
3. Kraljevina Belgija 
4. Kraljevina Danska  
5. Republika Estonija 
6. Francoska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Ile-de-France 
– administrativna enota Centre-Val de Loire 
– administrativna enota Bourgogne-Franche-Comté 
– administrativna enota Normandie 
– administrativna enota Hauts-de-France 
– administrativna enota Grand Est 
– administrativna enota Pays de la Loire 
– administrativna enota Bretagne 
– administrativna enota Occitanie 
– administrativna enota Auvergne-Rhône-Alpes 
– čezmorsko ozemlje Guadeloupe 
– čezmorsko ozemlje La Réunion 

7. Helenska republika (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Attiki 
– administrativna enota Kriti 
– administrativna enota Kentriki Makedonia 
– administrativna enota Dytiki Makedonia 
– administrativna enota Ipeiros 
– administrativna enota Thessalia 
– administrativna enota Ionia Nisia 
– administrativna enota Dytiki Ellada 
– administrativna enota Sterea Ellada 

8. Republika Hrvaška (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Panonska Hrvatska 
– administrativna enota Grad Zagreb 
– administrativna enota Sjeverna Hrvatska 

9. Italijanska republika (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Valle d’Aosta  
– administrativna enota Basilicata  
– administrativna enota Calabria 

10. Republika Latvija 
11. Republika Litva 
12. Kraljevina Nizozemska 
13. Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Agder 
– administrativna enota Troms og Finnmark 
– administrativna enota Vestfold og Telemark 

14. Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote): 
– avtonomna regija Açores 

15. Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Andalucía  
– administrativna enota Aragón  
– administrativna enota Castilla y León  
– administrativna enota Castilla-La Mancha 
– administrativna enota Ceuta 
– administrativna enota La Rioja 
– administrativna enota Madrid 
– administrativna enota Melilla 
– administrativna enota País Vasco  
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Tretje države: 
16. Islamska republika Afganistan 
17. Ljudska demokratična republika Alžirija 
18. Republika Angola 
19. Republika Armenija 
20. Azerbajdžanska republika 
21. Zveza Bahami 
22. Ljudska republika Bangladeš 
23. Republika Belorusija 
24. Belize 
25. Republika Benin 
26. Kraljevina Butan 
27. Burkina Faso 
28. Republika Burundi 
29. Republika Čad 
30. Dominikanska republika 
31. Republika Džibuti 
32. Republika Ekvatorialna Gvineja 
33. Država Eritreja 
34. Etiopija 
35. Republika Filipini 
36. Gabonska republika 
37. Republika Gambija 
38. Republika Gana 
39. Republika Gvatemala 
40. Republika Gvineja 
41. Republika Gvineja Bissau 
42. Kooperativna republika Gvajana 
43. Republika Haiti 
44. Republika Honduras 
45. Republika Indonezija 
46. Republika Irak 
47. Republika Jemen 
48. Hašemitska kraljevina Jordanija 
49. Kanada 
50. Republika Kazahstan 
51. Republika Kamerun 
52. Republika Kenija 
53. Kirgiška republika 
54. Zveza Komori 
55. Demokratična republika Kongo 
56. Republika Kongo 
57. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja) 
58. Republika Kuba 
59. Libanonska republika 
60. Republika Liberija 
61. Libija 
62. Republika Madagaskar 
63. Malezija 
64. Republika Mali 
65. Islamska republika Mavretanija 
66. Kraljevina Maroko 
67. Moldavija, Republika 
68. Mongolija 
69. Republika Namibija 
70. Republika Nikaragva 
71. Republika Niger 
72. Zvezna republika Nigerija 
73. Sultanat Oman 
74. Islamska republika Pakistan 
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75. Republika Panama 
76. Neodvisna država Papua Nova Gvineja 
77. Ruska federacija 
78. Republika Salvador 
79. Kraljevina Saudova Arabija 
80. Republika Senegal 
81. Republika Sierra Leone 
82. Republika Slonokoščena obala 
83. Zvezna republika Somalija 
84. Srednjeafriška republika 
85. Republika Južni Sudan 
86. Sveta Lucija 
87. Demokratična socialistična republika Šrilanka 
88. Republika Tadžikistan 
89. Demokratična republika Vzhodni Timor 
90. Togoška republika 
91. Republika Turčija 
92. Turkmenistan 
93. Ukrajina 
94. Republika Uzbekistan 
95. Bolivarska republika Venezuela 
96. Združeni arabski emirati 
97. Združene države Amerike«. 
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1995. 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, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 88/21 – odl. US) 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, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21 in 89/21) se v 
3. členu v prvem odstavku v 5. točki beseda »in« nadomesti s 
piko, 6. točka pa črta.

2. člen
V 7. členu se besedilo »13. junija 2021« nadomesti z 

besedilom »20. junija 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-35/2021
Ljubljana, dne 10. junija 2021
EVA 2021-3340-0039

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1996. 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, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 88/21 
– odl. US) Vlada Republike 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:
– 8. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju 

športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21 in 
89/21),

– 5. členu Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresni-
čevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21 in 89/21),

– 8. členu Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 
66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21 in 89/21),

– 6. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponuja-
nja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 79/21, 85/21 in 89/21),

– 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 89/21),

– 9. členu Odloka o začasni prepovedi ponujanja in proda-
janja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 89/21),

– 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, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21 
in 89/21) 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, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21 in 89/21)
besedilo »13. junija 2021« nadomesti z besedilom »20. junija 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-47/2021
Ljubljana, dne 10. junija 2021
EVA 2021-2711-0103

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA

VLADA
1992. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 

dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zara-
di posledic drugega vala epidemije COVID-19 za 
obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 5779

1993. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 v upravnih zadevah 5781

1994. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o do-
ločitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo za-
radi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni  
COVID-19 5782

1995. Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi 
ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom 
v Republiki Sloveniji 5787

1996. Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 5787
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