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VLADA
2073. Odlok o začasni omejitvi 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, 
15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

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

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

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

2. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli 

skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega 
gospodinjstva.

3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen se dovoli zbiranje ljudi na 

organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je 
organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, 
pri čemer se zaradi epidemioloških razmer število oseb v zapr-
tih prostorih in na odprtih površinah omeji na enega udeleženca 
na 10 kvadratnih metrov površine oziroma več udeležencev, 
če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar največ 
100 udeležencev. Medosebna razdalja med udeleženci mora 
biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospo-
dinjstva. Za udeležence prireditev in shodov v zaprtih prostorih 
je obvezna uporaba zaščitnih mask.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se dovoli zbiranje lju-
di na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih nad 
100 udeležencev, če imajo udeleženci:

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.

(3) Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo 
tudi udeleženci, ki imajo dokazilo iz 3. ali 4. točke prejšnjega 
odstavka in so bili v obdobju do največ osem mesecev od 
pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov 
cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. točke prejšnjega odstav-
ka, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja.

(4) Dokazila o testiranju iz drugega in tretjega 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) Pogoj iz drugega odstavka tega člena ne velja za 
udeležence, ki še niso dopolnili 18 let in so skupaj z ožjimi 
družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo udeleženi 
na javni prireditvi ali javnem shodu.

(6) Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zah-
tevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi 
ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.

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

okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa 
higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena 
na spletnih straneh NIJZ.

5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

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

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

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

KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta odlok začne veljati 21. junija 2021 in velja do vključno 

27. junija 2021.

Št. 00717-49/2021
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-1711-0056

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2074. Odlok o začasnih omejitvah 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 – urad-
no prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom  
v Republiki Sloveniji

1. člen
Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 se s tem odlokom začasno omeji ponujanje in pro-
dajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike 
Slovenije.

2. člen
(1) Pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in 

prodajanje blaga in storitev potrošnikom, enkrat tedensko izve-
dejo 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 potrošnikom opravlja-
jo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa, je dovoljeno 
opravljanje naslednjih dejavnosti:

1. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih 
salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego 
telesa, pedikura, manikura),

2. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževa-

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

4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje po-
sebnih iger na srečo, pri čemer je lahko zasedenih do 75 % raz-
položljivih igralnih mest,

5. sejemska dejavnost,
6. kongresna dejavnost,
7. gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
8. nastanitvene storitve,
9. storitve nočnih klubov in diskotek od 5. do 24. ure.
(2) V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na 

srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter 
v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna 
dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in 
pijač, so lahko samo potrošniki, ki imajo 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.

(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 prostorih iz prejšnjega odstavka.

(4) Osebam iz prvega in drugega odstavka tega člena 
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 Bi-
ontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Spu-
tnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 
Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva Coro-
naVac 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 ali cepiva Covishield proizvajalca 
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizva-
jalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 
14 dni;

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

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

4. dokazilo iz 2. in 3. točke tega odstavka in so se v ob-
dobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata 
testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim od 
cepiv iz 1. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv 
iz prve in druge alineje 1. točke tega odstavka zadostuje en 
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

(5) Dokazila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upo-
števajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, 
državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izrae-
lu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, 
Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali 
Združenih državah Amerike.

3. člen
(1) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe 

jedi in pijač je dovoljeno ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega 
in tega člena ter ob upoštevanju razdalje najmanj 3 metre 
med robovi miz.

(2) Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste 
pred vstopom in ob izstopu v prostor, kjer se izvaja gostinska 
dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, ter redno razkuže-
vanje miz pred menjavo gostov za mizo. Zaposleni in gostje 
morajo v notranjosti gostinskega obrata imeti nameščene 
maske, razen ob konzumiranju hrane in pijače. Za uporabo 
toaletnih prostorov v notranjosti gostinskega obrata, ki imajo 
na vidnem mestu poleg mila tudi ustrezno razkužilo, je po-
trebno nositi masko.

(3) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strež-
be jedi in pijač se upoštevajo vsa higienska priporočila NIJZ 
pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2.

4. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom 

je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi 

navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem 
besedilu: 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 iz-
stopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
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(2) Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošni-
kom se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministr-
stva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe 
z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani mi-
nistrstva in NIJZ.

(3) Število oseb v javnih prostorih, v katerih se izvaja de-
javnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, 
se omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali 
na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 kvadratnih 
metrov.

(4) Število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na 
odprtih površinah s fiksnimi sedišči, kjer se izvaja dejavnost 
iz 6. točke prvega odstavka 2. člena tega odloka, se omeji 
do 75 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Med osebami mora 
biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega go-
spodinjstva. Omejitvi iz prejšnjih stavkov ne veljata na odprtih 
površinah, na katerih ni fiksnih sedišč, pri čemer mora biti med 
postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje, razen med 
osebami iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med 
osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra, razen 
med osebami iz skupnega gospodinjstva.

(5) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena morajo 
trgovski centri zagotavljati 10 kvadratnih metrov na posamezno 
stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju 
tretjega odstavka tega člena za posamezno prodajalno v sklo-
pu trgovskega centra.

(6) Pogoj iz tretjega in petega odstavka tega člena ne 
velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi 
družinskimi člani oziroma skrbniki v javnem prostoru, ter za 
osebe, ki potrebujejo spremstvo.

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

(8) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovi-
jo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma 
priporočil iz prvega in drugega odstavka tega člena ter prvega 
odstavka 2. člena tega odloka.

(9) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje po-
gojev iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena, 4. in 
9. točke prvega odstavka 2. člena tega odloka, drugega odstav-
ka 2. člena tega odloka in 3. člena tega odloka.

(10) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico 
in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst bla-
ga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

(11) Ne glede na 1. člen tega odloka se omejitve ponu-
janja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji iz tega odloka ne upoštevajo, če je ponujanje in pro-
dajanje blaga in storitev potrošnikom urejeno v drugih odlokih, 
ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19.

5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemelje-

nost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta odlok začne veljati 21. junija 2021 in velja do vključno 

27. junija 2021.

Št. 00726-30/2021
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-2130-0038

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2075. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike 
Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 
– ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

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

potnikov na ozemlju Republike Slovenije

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

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

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

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

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

(3) Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, 
stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov je 
za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne ma-
ske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih 
in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije 
M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih 
potnikov v vozilu.

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

(5) Testiranje iz drugega odstavka tega člena ni potrebno 
za voznike avtotaksi prevozov, če imajo:

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty 
proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, ce-
piva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 
cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National 
Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, ce-
piva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni 
ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 
14 dni,

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

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

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

– potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od za-
četka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
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– dokazilo iz četrte alineje tega odstavka ali potrdilo iz 
prejšnje alineje, in dokazilo, da so bili v obdobju do največ 
osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma za-
četka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz prve do 
tretje alineje tega odstavka, pri čemer je zaščita vzpostavljena 
že z dnem cepljenja.

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

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

čarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje.

(2) Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučar-
skih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo 
dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki ni 
starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti 
v spremstvu staršev.

(3) Testiranje ali predložitev dokazila o negativnem re-
zultatu testa PCR ali testa HAG po prejšnjem odstavku ni 
potrebno za:

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

– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper 
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega od-
merka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo 
najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Mo-
derna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s 
Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology 
najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Bio-
tech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca 
Sinopharm najmanj 14 dni,

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

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

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

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

– uporabnike, če imajo dokazilo iz pete alineje tega od-
stavka ali potrdilo iz prejšnje alineje, in dokazilo, da so bili v 
obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata 
testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmer-
kom cepiva iz druge do četrte alineje tega odstavka, pri čemer 
je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja.

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

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

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

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 21. junija 2021 in velja do vključno 

27. junija 2021.

Št. 00710-62/2021
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-2430-0086

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2076. Odlok o spremembah Odloka o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske 
svobode v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 
15/21 – ZDUOP in 82/21) 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, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21 in 93/21) se v 2. členu 
četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(4) V zaprtih prostorih in na odprtih površinah, v katerih 
po kriterijih iz prejšnjega odstavka sicer ne bi bilo dovoljeno 
združevanje 100 udeležencev, je dovoljeno število udeležencev 
največ 100, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno 
razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega 
gospodinjstva.«.

2. člen
V 5. členu se besedilo »20. junija 2021« nadomesti z 

besedilom »27. junija 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-37/2021
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-3340-0042

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
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no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 
15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah 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, 89/21 in 93/21) se 
v 2. členu v tretjem odstavku v prvem stavku za besedilom »v 
zaprtih javnih prostorih« doda besedilo »oziroma na odprtih povr-
šinah«, za besedo »zaprte« pa doda besedilo »oziroma odprte«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih povr-

šinah, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knji-
žnic, arhivov, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, 
in v katerih po kriterijih iz prejšnjega odstavka sicer ne bi bilo 
dovoljeno združevanje 100 udeležencev, je dovoljeno število 
udeležencev največ 100, če je med njimi mogoče zagotoviti 
medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz 
skupnega gospodinjstva.«.

V petem odstavku se za besedilom »v zaprtih javnih pro-
storih« doda besedilo »oziroma na odprtih površinah«.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku v 3. točki za besedo 

»razen« doda besedilo »za končne uporabnike na odprtih 
površinah ter«, v 4. točki vejica na koncu stavka nadomesti s 
piko, 5. točka pa črta.

V tretjem odstavku se v tretjem stavku za besedilom 
»postavljenimi sedišči« doda besedilo »oziroma stojišči«, v 
četrtem stavku pa za besedo »sediščih« doda besedilo »ozi-
roma stojiščih«.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Pogoj iz šestega odstavka tega člena ne velja za 

končne uporabnike, ki še niso dopolnili 15 let.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Osebam iz petega odstavka tega člena testiranja 

ni treba opraviti, če še niso dopolnile 15 let ali če predložijo 
dokazila iz šestega ali sedmega odstavka tega člena.«.

3. člen
V 7. členu se besedilo »20. junija 2021« nadomesti z 

besedilom »27. junija 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-36/2021
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-3340-0041

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2078. 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 in 82/21) 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, 
89/21 in 93/21),

– 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, 89/21 in 93/21),

– 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, 
89/21 in 93/21) 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, 89/21 in 93/21)
besedilo »20. junija 2021« nadomesti z besedilom »27. junija 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-51/2021
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-2711-0111

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2079. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa 
iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih 
za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19

Na podlagi tretjega odstavka 61. 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) je Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 61. člena 

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19

I
Ukrep iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omili-

tev 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) se podaljša do 31. decembra 2021.
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II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00711-11/2021
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-2611-0041

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
2080. Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja 

in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb

Na podlagi šestega odstavka 19.a člena Zakona o žič-
niških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 
56/13, 33/14 in 200/20) minister za infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja 

žičniških naprav za prevoz oseb

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa pogoje in merila za namen sofinancira-
nja vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb 
v skladu s proračunom Republike Slovenije in:

– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Ko-
misije (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 podalj-
šanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 
št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1407/2013/EU) in

– 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 spremenjene z Uredbo Komi-
sije (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 podalj-
šanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 
št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
651/2014/EU).

2. člen
(namen sofinanciranja)

Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroš-
kov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno in 
zimsko sezono.

3. člen
(upravičenec do sofinanciranja)

Do sofinanciranja po tem pravilniku je upravičen upra-
vljavec žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) 
za žičniške naprave, ki javno obratujejo in omogočajo uporabo 
uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način.

4. člen
(pogoji in merilo za sofinanciranje)

(1) Do sofinanciranja je upravičen upravljavec za žičniško 
napravo, za katero ima v zimski sezoni veljavno dovoljenje za 
obratovanje najmanj za obdobje od 15. decembra preteklega 
koledarskega leta do 15. aprila za tekoče koledarsko leto.

(2) Upravljavec je za žičniško napravo, ki obratuje v poletni 
sezoni upravičen do sofinanciranja, če ima za poletno sezono 
veljavno obratovalno dovoljenje najmanj za obdobje od 16. maja 
do 30. septembra za tekoče koledarsko leto. Za žičniško napra-
vo, s katero se prevoz opravlja v zaprtih kabinah, je upravljavec 
upravičen do sofinanciranja, če v poletni sezoni z njo obratuje 
najmanj 40 dni, oziroma s sedežnico ali vlečnico najmanj 24 dni. 
V primerih višje sile ali izrednih razmer se pogoj glede zahteva-
nega minimalnega števila dni obratovanja ne zahteva.

(3) Če žičniška naprava nima veljavnega dovoljenja za 
obratovanje za celotno obdobje iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena, se sofinancira sorazmerni del priznanih stroškov 
glede na število dni veljavnosti dovoljenja za obratovanje od 
najvišjega zneska sofinanciranja za posamezno vrsto žičniške 
naprave. Če v času veljavnosti dovoljenja za obratovanje pride 
do prenosa upravljanja in s tem prenosa dovoljenja za obrato-
vanje na novega upravljavca, je vsak upravljavec upravičen 
do sorazmernega zneska glede na čas upravljanja oziroma 
obratovanja z žičniško napravo.

(4) Upravljavec ni upravičen do sofinanciranja, oziroma 
je upravičen do sorazmernega dela sofinanciranja, če žičniška 
naprava ni obratovala zaradi:

– izrečene prepovedi obratovanja s strani inšpektorja,
– odvzema dovoljenja za obratovanje,
– neurejenih razmerij med lastniki zemljišča in upravljav-

cem, za katera ni podan predlog na podlagi 35. ali 36. člena 
Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, 
št. 126/06, 56/14, 33/14 in 200/20).

(5) Če žičniško napravo uporabljajo poklicni športni klubi, 
mora upravljavec javno objaviti cenik.

(6) V primeru naknadno ugotovljenih nepravilnosti mora 
upravljavec vrniti neupravičeno dodeljena sredstva in v nasled-
njih treh letih ni upravičen do sofinanciranja po tem pravilniku.

5. člen
(evidence)

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: mi-
nistrstvo) hrani evidence o dodeljenih pomočeh deset let od 
datuma dodelitve pomoči.

II. SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBRATOVANJA 
ŽIČNIŠKIH NAPRAV V SKLADU Z UREDBO 1407/2013/EU 

PO PRAVILU DE MINIMIS

6. člen
(pogoji za upravičence do sofinanciranja  

v skladu z Uredbo 1407/2013/EU)
Do sofinanciranja v skladu Uredbo 1407/2013/EU je do 

pomoči de minimis upravičen upravljavec, če:
1. uporaba žičniške naprave s strani več kot enega profe-

sionalnega ali neprofesionalnih športnih uporabnikov predsta-
vlja vsaj 20 % opravljenih prevozov na letni ravni,

2. ima poravnane vse obveznosti v zvezi s sklepom Ko-
misije (EU), objavljenim na njeni spletni strani, o razglasitvi 
pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,

3. je v vlogi navedel prave podatke oziroma ni podal za-
vajajočih izjav ali dokazil,

4. redno izplačuje plače in socialne prispevke,
5. ima poravnano vračilo za preveč izplačane pomoči po 

pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega 
poziva ministrstva, pristojnega za finance,

6. ima na dan prijave poravnane zapadle davčne obvez-
nosti in druge denarne nedavčne obveznosti, oziroma, da vred-
nost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov,
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7. je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za do-
hodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let do 
dneva vložitve vloge.

7. člen
(pravila dodelitve pomoči po pravilu de minimis)

(1) Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju, 
ne sme presegati 200.000,00 eurov v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne 
glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev proračuna Repub-
like Slovenije, občine ali Unije.

(2) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru-
gega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na 
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega 
podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov navedenega podjetja.

(3) Podjetja, ki so v kakršnemkoli razmerju s podjetji iz 
prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, se 
štejejo za enotno podjetje.

(4) V skladu z Uredbo 1407/2013/EU se pomoč de mini-
mis, dodeljena po tem pravilniku:

– ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za finan-
ciranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,

– lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skla-
du z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splo-
šnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, 
str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/1474 
z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 
glede podaljšanja njenega obdobja uporabe in časovno ome-
jenega odstopanja za podjetja v težavah, da bi se upošteval 
učinek pandemije COVID-19 (UL L št. 337 z dne 14. 10. 2020, 
str. 1) do zgornje meje določene v navedeni uredbi.

(5) Ministrstvo pred dodelitvijo sredstev od upravljavca 
pridobi pisno izjavo:

– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravljavec 
prejel na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de 
minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške;

– da z dodeljenim zneskom pomoči ne bo presežena 
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po 
drugih predpisih.

(6) Ministrstvo upravljavcu izda odločbo:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z 

Uredbo 1407/2013/EU in
– o višini zneska pomoči de minimis.
(7) Šteje se, da je pomoč dodeljena z izvršljivostjo od-

ločbe.

III. SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBRATOVANJA 
ŽIČNIŠKIH NAPRAV V SKLADU Z UREDBO 651/2014/EU

8. člen
(pogoji za upravičence do sofinanciranja  

po Uredbi 651/2014/EU)
Do sofinanciranja v skladu z Uredbo 651/2014/EU je 

upravičen upravljavec:

1. če uporaba žičniške naprave s strani več kot enega 
profesionalnega ali neprofesionalnih športnih uporabnikov pred-
stavlja vsaj 20 % opravljenih prevozov na letni ravni,

2. če ima poravnane vse obveznosti v zvezi s sklepom 
Komisije (EU), objavljenim na njeni spletni strani, o razglasitvi 
pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,

3. če je v vlogi navedel prave podatke oziroma ni podal 
zavajajočih izjav ali dokazil,

4. če redno izplačuje plače in socialne prispevke,
5. če ima poravnano vračilo za preveč izplačane pomoči po 

pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega 
poziva ministrstva, pristojnega za finance,

6. če ima na dan prijave poravnane zapadle davčne obvez-
nosti in druge denarne nedavčne obveznosti, oziroma, da vred-
nost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov,

7. če je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let do 
vložitve vloge,

8. ki ne izvaja programa sanacije, za katerega bi mu bila 
odobrena kakršnakoli sredstva državne pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah v skladu s smernicami 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, 
str. 1) ali iz zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturi-
ranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,

9. ki ni podjetje v težavah iz 18. točke 2. člena Uredbe 
651/2014/EU, razen če 31. decembra 2019 ni bilo v težavah in 
je postalo podjetje v težavah v obdobju med 1. januarjem 2020 
in 30. junijem 2021.

9. člen
(pravila dodelitve pomoči po 55. členu Uredbe 651/2014/EU)

(1) Za sofinanciranje stroškov obratovanja in vzdrževanja 
se kot upravičeni stroški štejejo stroški, kot so stroški obra-
tovanja, osebja, materiala, pogodbenih storitev, komunikacije, 
energije, vzdrževanja, najemnine, administracije, ne štejejo pa 
se amortizacijski stroški in stroški financiranja, če so ti zajeti v 
pomoči za naložbe. Upravljavec mora nastale stroške dokazati 
v skladu z javnim pozivom.

(2) Najvišji znesek pomoči za vzdrževanje in obratovanje 
žičniških naprav ne sme presegati 80 % upravičenih stroškov v 
zadevnem obdobju in 2 milijona eurov letno na žičniško napravo.

(3) Upravljavec mora ministrstvu predložiti vlogo za odobri-
tev pomoči pred začetkom vzdrževanja in obratovanja žičniške 
naprave za obdobje, oziroma sezono sofinanciranja in navesti 
najmanj naslednje podatke:

– naziv in velikost upravljavca,
– lokacija, vrsta in ime žičniške naprave za katero bo uve-

ljavljal pomoč,
– seznam stroškov in obdobje uveljavljanja upravičenih 

stroškov,
– da gre nepovratna sredstva in predviden znesek zapro-

šenih javnih sredstev.
(4) Ministrstvo upravljavcu izda odločbo:
– da je pomoč dodeljena v skladu z Uredbo 651/2014/EU in
– o višini zneska pomoči.
(5) Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniške na-

prave, v skladu s 55. členom Uredbe 651/2014/EU, se lahko 
kumulira z drugo državno pomočjo ali pomočjo de minimis, za 
iste upravičene stroške pod pogojem, da se s tako kumulacijo 
ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči.

(6) Ministrstvo pred dodelitvijo sredstev od upravljavca 
pridobi pisno izjavo:

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh in de mini-
mis pomočeh za iste upravičene stroške in

– da z dodeljenim zneskom pomoči ne bo presežena zgor-
nja meja pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.

(7) Vsaka koncesija tretji osebi ali druga pogodba s tretjo 
osebo za upravljanje žičniške naprave se dodeli na odprt, pre-
gleden in nediskriminatoren način v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje.
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IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
(dokončanje postopov)

Postopki sofinanciranja vzdrževanja in obratovanja žični-
ških naprav, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokonča-
jo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju vzdrževanja in obrato-
vanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 58/21).

11. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav 
za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 58/21).

12. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-226/2021
Ljubljana, dne 9. junija 2021
EVA 2021-2430-0053

Jernej Vrtovec
minister 

za infrastrukturo
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