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2641.

Akt o vodenju registra transakcijskih računov

Na podlagi desetega odstavka 192. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in
plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in
102/20 – ZPlaSSIED-A) Svet Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, v soglasju z Banko Slovenije
(št. 0.04.2.0.05-2/2021-82 z dne 1. 6. 2021) izdaja

AKT
o vodenju registra transakcijskih računov
1. člen
(vsebina)
S tem aktom se določajo podrobnejša pravila o:
– vodenju registra transakcijskih računov (v nadaljnjem
besedilu: RTR) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
– vsebini RTR,
– povezovanju RTR s Poslovnim registrom Slovenije,
Centralnim registrom prebivalstva, davčnim registrom in Registrom dejanskih lastnikov, zaradi prevzemanja ažurnih podatkov o imetnikih transakcijskih računov, pooblaščencih in
dejanskih lastnikih imetnika transakcijskih računov in najemnikih sefov,
– izpolnjevanju pogojev za izmenjavo podatkov s ponudniki plačilnih storitev in bankami, ki oddajajo sefe,
– posredovanju podatkov ponudnikov plačilnih storitev
o imetnikih transakcijskih računov, o pooblaščencih imetnika
transakcijskega računa, o transakcijskih računih oziroma podračunih, ki jih vodijo, razen podatkov o dejanskih lastnikih
imetnika transakcijskih računov, ki se prevzemajo iz RDL,
– posredovanju podatkov bank o najemnikih sefov in
sefih, ki jih oddajajo v najem,
– vrstah računov v RTR in njihovih oznakah,
– zagotavljanju podatkov o imetnikih transakcijskih računov, o pooblaščencih imetnika transakcijskega računa, o dejanskih lastnikih imetnika transakcijskega računa, o transakcijskih
računih iz RTR in o sefih in njihovih najemnikih ponudnikom
plačilnih storitev in bankam, ki oddajajo sefe,
– dostopu do podatkov iz RTR.
2. člen
(pomen kratic in izrazov)
(1) Kratice, uporabljene v tem aktu, pomenijo:
1. CRP je Centralni register prebivalstva po zakonu, ki
ureja centralni register prebivalstva;
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2. PRS je Poslovni register Republike Slovenije po zakonu, ki ureja poslovni register;
3. RDL je Register dejanskih lastnikov po zakonu, ki ureja
preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo:
1. davčni register je davčni register po zakonu, ki ureja
finančno upravo,
2. poslovni subjekt je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali zasebnik, ki kot poklic opravlja določeno
dejavnost,
3. dejanski lastnik ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja
preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,
4. pooblaščenec imetnika računa je poslovni subjekt ali
fizična oseba, ki ga imetnik transakcijskega računa (poslovni
subjekt ali fizična oseba) pooblasti za razpolaganje s sredstvi
na računu,
5. najemnik sefa je poslovni subjekt ali fizična oseba, ki
vzame sef v najem.
3. člen
(vsebina RTR)
(1) V RTR se obdelujejo:
1. podatki o transakcijskih računih, ki vključujejo:
– podatke o ponudniku plačilnih storitev,
– podatke o imetniku transakcijskega računa,
– podatke o pooblaščencu imetnika transakcijskega računa,
– podatke o dejanskem lastniku imetnika transakcijskega
računa in
– podatke o računu;
2. podatki o sefih, ki vključujejo:
– podatke o najemniku sefa in
– podatke o sefu.
(2) RTR se glede podatkov o imetnikih transakcijskih računov in glede načina dostopa do podatkov deli na:
1. poslovne subjekte (oznaka P) in
2. fizične osebe (oznaka F).
(3) V poslovnem delu RTR se vodijo podatki o transakcijskih računih, podatki o pooblaščencih in dejanskih lastnikih
imetnika transakcijskega računa, katerih imetnik je poslovni
subjekt. V delu RTR za fizične osebe pa se vodijo podatki o
transakcijskih računih in o pooblaščencih imetnikov transakcijskih računov, katerih imetniki so fizične osebe.
4. člen
(povezovanje podatkov iz RTR z drugimi registri)
(1) AJPES zagotavlja točnost in ažurnost podatkov v RTR
s povezovanjem z drugimi registri, in sicer:
– s PRS,
– s CRP,
– z davčnim registrom,
– z RDL.
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(2) Za povezovanje z registri iz prejšnjega odstavka se
uporablja davčna številka kot enolična identifikacijska oznaka.
(3) Kadar davčna številka kot enolična identifikacijska
oznaka ni na voljo, AJPES podatke o imetniku računa, pooblaščencu imetnika računa in najemniku sefa, ki se vodijo v RTR,
pridobi od ponudnikov plačilnih storitev in bank, ki oddajajo sefe
v najem. Za pravilnost podatkov v RTR so v tem primeru odgovorni ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe.
(4) AJPES ob vsaki spremembi podatka o imetniku transakcijskega računa, o pooblaščencu imetnika transakcijskega
računa, o dejanskem lastniku imetnika transakcijskega računa
in o najemniku sefa, iz registrov iz prvega odstavka tega člena
prevzame spremenjene podatke v RTR.
5. člen
(registracija ponudnika plačilnih storitev in bank,
ki oddajo sefe)
Ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe
v najem, se za izmenjavo podatkov, ki se vodijo v RTR, pri
AJPES registrirajo z vlogo, ki vsebuje:
1. osnovne podatke (matična številka, naziv, naslov),
2. kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki se bo
uporabljalo za posredovanje podatkov (lahko jih je več),
3. podpis zakonitega zastopnika.
6. člen
(posredovanje podatkov v RTR)
(1) Ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe,
posredujejo AJPES podatke o računih, ki jih vodijo, in sefih prek
spletnih servisov AJPES na način in v obliki, ki sta določena v
tehničnem protokolu. Ponudniki plačilnih storitev in banke, ki
oddajajo sefe, posredujejo AJPES podatke na dan odprtja ali
zaprtja računa ter novega najema sefa, ali na dan veljavnosti
spremembe v podatkih imetnika računa, pooblaščenca imetnika računa in računa ter v podatkih najemnika sefa oziroma
sefa.
(2) Kadar ponudnik plačilnih storitev ali banka, ki oddaja
sefe, omogoči imetniku računa odpiranje in zapiranje računa ali
najemniku sefa nov najem ali izvedbo sprememb z datumom
vnaprej, to spremembo evidentira, AJPES pa podatke posreduje največ petnajst dni pred veljavnostjo spremembe. AJPES
zagotavlja objavo podatkov v RTR od dneva veljavnosti računa
ali najema sefa oziroma od dneva veljavnosti spremembe dalje.
(3) V primeru odpovedi sistemov ali komunikacijskih povezav ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe,
posredujejo AJPES podatke prek XML datotek, po alternativnih
povezavah ali na fizičnih medijih.
(4) AJPES objavi tehnični protokol za izmenjavo podatkov
na svoji spletni strani.
7. člen
(kontrola podatkov)
(1) Podatke AJPES ob prevzemu preveri skladno z določili
tehničnega protokola za izmenjavo podatkov.
(2) Če so ob prevzemanju podatkov ugotovljene napake,
AJPES podatke z obrazložitvijo zavrne ali pošiljatelja opozori
na neskladje podatkov. Ponudnik plačilnih storitev in banke,
ki oddajajo sefe, potrebne spremembe podatkov posredujejo
takoj, ko je to mogoče.
8. člen
(kriteriji za določitev oznak vrst računov)
(1) Računi so v RTR opredeljeni z enomestno črkovno
oznako vrst računa, ki je za posamezne vrste računov določena
v prilogi tega akta. Oznaka vrste računa se določi glede na status imetnika računa ali glede na lastnosti sredstev na računu.
(2) Oznako vrste računa določi ponudnik plačilnih storitev
glede na okoliščine, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o vodenju
računa, pomembne za določitev oznake vrste računa.
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9. člen
(kriteriji za dodelitev oznake)
(1) Kadar sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju imetnika
računa, ponudnik plačilnih storitev takemu računu dodeli posebno oznako R.
(2) Ponudnik plačilnih storitev oznako R posreduje AJPES
kot spremembo na transakcijskem računu.
10. člen
(zagotavljanje podatkov o transakcijskih računih in sefih)
(1) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev podatke o spremembah v RTR za
poslovne subjekte.
(2) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev in bankam, ki oddajajo sefe, podatke o
spremembah v RTR imetnikov računov, pooblaščencih imetnikov računov, dejanskih lastnikih imetnikov računov, najemnikih
sefov, za vse račune in sefe, ki jih vodijo.
(3) Med podatke o spremembah v RTR so vključene tako
spremembe, ki so posledica povezovanja AJPES z registri iz
4. člena tega akta, kot tudi spremembe, ki jih AJPES posredujejo ponudniki plačilnih storitev in banke, ki oddajajo sefe.
(4) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev podatke o številkah transakcijskih
računov fizičnih oseb, ki se obdelujejo v RTR.
(5) AJPES brezplačno omogoči ponudnikom plačilnih storitev za uporabnika preverjanje istovetnosti podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, odprtih pri drugih ponudnikih
plačilnih storitev, če so poleg številke transakcijskega računa o
imetniku računa zagotovljeni tudi naslednji podatki:
– davčna številka ali identifikacijska oznaka ter ime in
priimek ali
– ime in priimek ter naslov prebivališča fizične osebe.
Če sta v registru dve ali več oseb z enakim imenom, priimkom in
naslovom prebivališča, ponudnik plačilnih storitev poizvedbo dopolni z davčno številko ali identifikacijsko oznako fizične osebe.
(6) AJPES brezplačno omogoči bankam za preverjanje
obstoja transakcijskega računa pri obravnavi prošnje potrošnika za odprtje osnovnega plačilnega računa ter za izvrševanje
sklepov o izvršbi ali zavarovanju, dostop do podatkov o številkah transakcijskih računov fizičnih oseb, če so zagotovljeni
naslednji podatki:
– davčna številka ali identifikacijska oznaka ter ime in
priimek ali
– ime in priimek ter naslov prebivališča fizične osebe.
Če sta v registru dve ali več oseb z enakim imenom, priimkom
in naslovom prebivališča, mora ponudnik plačilnih storitev poizvedbo dopolniti z davčno številko ali identifikacijsko oznako
fizične osebe.
11. člen
(javni dostop do podatkov o transakcijskih računih
poslovnih subjektov)
AJPES zagotavlja brezplačni vpogled v podatke o posameznem poslovnem subjektu v RTR na svoji spletni strani.
Podatki o pooblaščencih imetnika transakcijskega računa, podatki o dejanskih lastnikih imetnika transakcijskega računa in
podatki o sefih posameznega poslovnega subjekta niso javni.
12. člen
(dostop do osebnih podatkov o transakcijskih računih
fizičnih oseb, o pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnikov
računov ter o sefih)
(1) Če AJPES ugodi zahtevi za pridobitev osebnih podatkov iz RTR, s katero prosilec izkaže pravni interes za pridobitev
osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, o pooblaščencih in dejanskih lastnikih imetnikov računov ter sefih,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

124 / 29. 7. 2021 /

AJPES o tem izda potrdilo. Prosilec lahko zahtevo vloži v pisni
ali elektronski obliki.
(2) Pogoji in način vložitve zahteve v elektronski obliki
so določeni v aktu AJPES, ki določa navodila za vlaganje
zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz RTR v
elektronski obliki.
(3) Neposredni elektronski dostop do osebnih podatkov
iz RTR zagotovi AJPES sodiščem, davčnemu organu, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in drugim
osebam, ki so na podlagi zakona upravičene pridobiti osebne
podatke iz RTR.
13. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati
Akt o vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS,
št. 35/18, 41/18 – popr. in 102/20 – ZPlaSSIED-A).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati 6. avgusta 2021.
Št. 007-24/2021
Ljubljana, dne 16. julija 2021
EVA 2021-1611-0054
Mag. Vesna Zupančič Klarič
predsednica
Sveta AJPES
2021

K temu Aktu je dala soglasje Banka Slovenije dne 1. 6.
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PRILOGA
Črkovne oznake
Oznaka
vrste
računa

Funkcija računa

A

TR za opravljanje plačilnega
prometa

B

TR za opravljanje plačilnega
prometa (osnovni plačilni račun)

C

Poravnalni račun neposredne
udeleženke v plačilnem sistemu
TR banke ali hranilnice odprt pri
drugi banki ali hranilnici

Imetnik računa

Valuta

FO

EUR + DEV

FO

EUR + DEV

poravnalna banka/hranilnica

EUR

banka/hranilnica

EUR + DEV

D

TR za opravljanje plačilnega
prometa

F

TR skladov in drugi računi, ki
jih imetniki odpirajo za tuj račun
(posebni računi)

PO, ZI, ZBI, KI, FO

H

TR v postopku osebnega stečaja
po ZFPPIPP

ZI, ZBI, P, FO

EUR + DEV

K

klirinški TR za razporejanje
prilivov in odlivov

PO

EUR + DEV

L

TR za opravljanje plačilnega
prometa

POBI

EUR + DEV

PU

DEV

EUR + DEV

M

Gotovinski TR pri banki

PU

EUR + DEV

P

TR za vplačevanje javno
finančnih prihodkov

PU

EUR

S

TR za opravljanje plačilnega
prometa

PU

EUR + DEV

T

TR za opravljanje plačilnega
prometa

PO, ZI, P
PU BPD/banke pri BS
(za stranke‐VP)

EUR + DEV

U

TR ustanovnega kapitala

PO oz. KI v ustanavljanju

EUR + DEV

V

TR za volilno kampanjo

PO, ZI, ZBI, FO

EUR + DEV
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Z

TR za opravljanje plačilnega
prometa

X

TR v postopku stečaja ali likvidacije
po ZFPPIPP

Y TR postopku likvidacije po ZGD‐1
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EUR + DEV

PO oz. PU (javni zavod)
EUR +DEV
v postopku stečaja ali
likvidacije
PU (javna agencija) v postopku
likvidacije
KI, PU (javni sklad) v
stečajnem postopku
PO, ZI oz. PU (javni sklad) v
postopku redne (prostovoljne)
likvidacije, KI v postopku redne
ali prisilne likvidacije

EUR + DEV

Razlaga kratic
BPD
DEV
FO
KI
PO
POBI
P
PU
EUR
EUR + DEV
TR
VP
ZBI
ZGD‐1
ZI
ZFPPIPP

borzno posredniška družba
promet v tuji valuti
fizična oseba – posameznik
kreditna institucija (banka ali hranilnica, v določenih primerih tudi Banka
Slovenije)
pravna oseba po ZGD‐1 (zasebniki kot fizične osebe z dejavnostjo
niso zajeti), vključno s finančnimi institucijami, npr.
zavarovalnice, BPD/člani, KDD, itd.)
pravne osebe in njihovi deli brez individualne matične številke
podjetnik po ZGD‐1
proračunski uporabnik
promet v domači valuti
promet v domači in tuji valuti
transakcijski račun
vrednostni papirji
zasebnik brez individualne matične številke
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK‐C in 81/21)
zasebnik z individualno matično številko
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno
besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD‐C,
54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US)
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OBČINE
IDRIJA
2642.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere
in stroškov najetih stanovanjskih kreditov
v Občini Idrija

Na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL,
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF,
14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO), 15. člena
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) in 3. člena Odloka
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 82/01, 81/13 in 70/16) je Občinski svet
Občine Idrija na 1. dopisni seji dne 19. 7. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju obrestne mere in stroškov
najetih stanovanjskih kreditov v Občini Idrija
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju obrestne mere in stroškov
najetih stanovanjskih kreditov v Občini Idrija (Uradni list RS,
št. 108/21) se v prvi alineji prvega odstavka 6. člena za besedo
»župan« doda besedilo », ki ga sprejme na podlagi mnenja
Odbora za gospodarske dejavnosti,«.
2. člen
V drugem odstavku 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov v
Občini Idrija se besedilo »Odbor za gospodarske dejavnosti«
nadomesti z besedilom »Župan, na podlagi mnenja Odbora za
gospodarske dejavnosti,«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Idrija, dne 19. julija 2021
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

KOBARID
2643.

Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
v Občini Kobarid v letu 2021

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Kobarid na 19. redni seji dne 15. julija 2021 sprejel
naslednji

SKLEP
I.
Cena storitve Pomoč družini na domu v Občini Kobarid
v letu 2021 znaša 3,16 EUR na uro za neposrednega uporabnika.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1220-000/2021
Kobarid, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Kobarid
Marko Matajurc

LENDAVA
2644.

Odlok o pomoči mladim in mladim družinam
pri reševanju prvega stanovanjskega problema
v Občini Lendava

Na podlagi 67.a člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09,
14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19), v povezavi z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 in Nacionalnim
stanovanjskim programom 2015–2025 je Občinski svet Občine
Lendava na 18. redni seji dne 14. 7. 2021 sprejel

ODLOK
o pomoči mladim in mladim družinam pri
reševanju prvega stanovanjskega problema
v Občini Lendava
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji, postopek in upravičenci za dodelitev pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema (v nadaljevanju: pomoči)
v Občini Lendava (v nadaljevanju: občina).
Namen odloka je izvajanje pomoči mladim in mladim
družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema,
spodbuda za reševanje le-tega z nakupom zemljišča in gradnjo novega stanovanjskega objekta, nakupom stanovanja ali
prenovo starega stanovanjskega objekta na območju Občine
Lendava, ki je v lasti Občine Lendava. S tem namenom želi občina vzpodbuditi mlade občane, da si svoje nadaljnje življenje
uredijo na območju Občine Lendava, kjer lahko s svojim delom
in ustvarjanjem prispevajo k njenemu nadaljnjemu razvoju.
Namen odloka je tudi sofinanciranje komunalnega prispevka za mlade pri gradnji novih in obnovi ali rekonstrukciji
starih stanovanjskih objektov.
2. člen
Upravičenec do pomoči je:
a) mlada oseba ali dve mladi osebi v partnerski zvezi
b) eden ali oba starša mlade družine
c) ali druga odrasla mlada oseba, če ta skrbi za otroka in
ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti
in pravice (v nadaljevanju: starš) in je državljan Republike
Slovenije ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih držav
članic Evropske unije, če imajo dovoljenje za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji in prvič rešuje stanovanjski problem na
območju Občine Lendava.

Uradni list Republike Slovenije
Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva
gradnja (z nakupom zemljišča in gradnjo novega stanovanjskega objekta), nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi ali obnova oziroma rekonstrukcija starega stanovanjskega objekta.
3. člen
Mlada oseba po tem odloku je oseba, ki ni stara več kot
35 let. Mlada družina po tem odloku je družina z najmanj enim
otrokom, ki še ni šoloobvezen ali v kateri vsaj eden od staršev
ni star več kot 35 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč.
4. člen
Pomoči po tem odloku so:
– sofinanciranje dela kupnine zemljišča, zemljišča z enostanovanjskim objektom ali stanovanja v večstanovanjski stavbi
v lasti Občine Lendava,
– oprostitev plačila dela komunalnega prispevka.
Kot zemljišče po tem odloku je mišljena gradbena parcela,
to je stavbno zemljišče, na katerem stoji oziroma na katerem je
predviden objekt (stavbišče) in stavbno zemljišče, potrebno za
njegovo redno rabo (funkcionalno zemljišče).
Enostanovanjski objekt po tem odloku je objekt, v katerega lahko človek vstopi in ki je namenjen njegovemu prebivanju
ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco
in ima enak pomen, kot je opredeljen v predpisih, ki urejajo
razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov.
Stanovanje v večstanovanjski stavbi po tem odloku je
skupina prostorov, namenjenih za bivanje, ki so funkcionalna
celota, praviloma z enim vhodom, ne glede na to ali so prostori
v stanovanjski ali drugi stavbi. Večstanovanjska stavba ima
enak pomen, kot je opredeljen v predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov.
5. člen
Občina upravičencu sofinancira kupnino v višini do 2/3
kupnine zemljišča, stanovanjskega objekta ali stanovanja.
Prednost do sofinanciranja imajo:
a) mlade družine z enim ali več otroki
b) zaposleni mladi v deficitarnih poklicih (po klasifikaciji
Zavoda za zaposlovanje RS)
c) zaposlene osebe glede na status in število zaposlenih
v družini po prioriteti določeni v javnem razpisu (dve zaposlitvi za nedoločen čas, ena zaposlitev za nedoločen čas, ena
zaposlitev za določen čas, ena zaposlitev za nedoločen čas,
dve zaposlitvi za določen čas, ena zaposlitev za določen čas)
d) osebe, ki izpolnjujejo kriterij oddaljenosti stalnega bivališča od zemljišča, stanovanjskega objekta ali stanovanja, ki se
kupuje, pri čemer ima prednost oseba, ki kupuje nepremičnino,
ki leži bliže njegovemu stalnemu bivališču.
Upravičencu se lahko dodeli še:
a) dodatno sofinanciranje kupnine do vrednosti 80 % celotne kupnine v primeru, če gre za nepremičnino, ki je zaščitena
z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine,
b) dodatno sofinanciranje kupnine do vrednosti 85 % celotne kupnine z upoštevanjem oddaljenosti nepremičnine od
mesta Lendava, in sicer se sofinanciranje kupnine poveča do
vrednosti največ 85 % celotne kupnine, kadar gre za nepremičnino, ki se kupuje izven naselja Lendava,
c) sofinanciranje kupnine se dodatno poveča tudi glede
števila otrok v mladi družini do vrednosti 85 % celotne kupnine,
pri čemer bo višina subvencije glede na število otrok v družini
določena v javnem razpisu.
6. člen
Plačilo komunalnega prispevka se sofinancira upravičencu iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, če svoj prvi stanovanjski problem rešuje z novo gradnjo ali obnovo oziroma
rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
Višina subvencije znaša največ 2/3 odmerjenega komunalnega prispevka. Upravičenec uveljavlja vlogo za sofinanciranje za odmero komunalnega prispevka hkrati z vlogo za
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odmero komunalnega prispevka. K vlogi v delu subvencije
komunalnega prispevka mora biti priložena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo
ali rekonstrukcijo stanovanjskega objekta.
Upravičencu se lahko dodeli še:
a) dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do
vrednosti 80 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka
v primeru, če gre za nepremičnino, ki je zaščitena z odlokom,
ki ureja varovanje kulturne dediščine,
b) dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do
vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka
z upoštevanjem oddaljenost nepremičnine od mesta Lendava,
in sicer se sofinanciranje komunalnega prispevka poveča do
vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, kadar gre za nepremičnino, za katero se plača komunalni
prispevek izven naselja Lendava,
c) sofinanciranje komunalnega prispevka se dodatno poveča tudi glede števila otrok v mladi družini do vrednosti 85 %
celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, višino sofinanciranja po tej točki odloka bo občina določila v javnem razpisu.
7. člen
Do dodelitve pomoči po tem odloku je upravičen upravičenec, ki na območju občine prvič rešuje stanovanjsko vprašanje
z nakupom zemljišča (z ali brez stanovanjskega objekta na
njej), ki je v lasti Občine Lendava in na območju Občine Lendava ter v delu oprostitve plačila komunalnega prispevka tudi
upravičenec, ki rešuje prvi stanovanjski problem z novogradnjo
ali obnovo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta ne
glede na način pridobitve zemljišča, na katerem stanovanjski
objekt stoji.
Do pomoči iz naslova subvencije kupnine ni upravičen, kdor:
– ima na območju Občine Lendava v lasti drug, za bivanje
primeren stanovanjski objekt ali drugo parcelo primerno za
gradnjo,
– ima neporavnane obveznosti do Občine Lendava in do
davčnega organa,
– nima ustreznega potrdila o nekaznovanosti iz uradnih
kazenskih evidenc.
Do pomoči iz naslova oprostitve dela komunalnega prispevka ni upravičen tisti, ki:
– imajo neporavnane obveznosti do Občine Lendava in
do davčnega organa,
– nimajo ustreznega potrdila o nekaznovanosti iz uradnih
kazenskih evidenc.
8. člen
Postopek dodelitve pomoči po tem odloku se prične z
objavo javnega razpisa, ki ga sprejme župan. Javni razpis
se objavi na občinski spletni strani. Razpis mora biti odprt
najmanj 45 dni za sofinanciranje nakupa zemljišča (z ali brez
stanovanjskega objekta) oziroma stanovanja ter celoletno za
sofinanciranje komunalnega prispevka.
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo
imenuje župan. V javnem razpisu se določijo nepremičnine, ki
se namenijo pomoči:
– zemljišča za gradnjo, ki so v lasti Občine Lendava na
območju Občine Lendava in so vključene v Letni program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine,
– stanovanjski objekti s pripadajočim zemljiščem, ki so v
lasti Občine Lendava na območju Občine Lendava,
– del stavbe/stanovanja na območju Občine Lendava, ki
so lahko ali ne zaščitena z odlokom, ki ureja varovanje kulturne
dediščine.
Besedilo javnega razpisa mora obsegati najmanj:
– namen javnega razpisa,
– upravičence do razpisnih sredstev,
– konkretne pogoje za dodelitev in višino sredstev,
– konkretne pogoje za prednostni vrstni red dodelitev
sredstev,
– rok za izplačilo sredstev,
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– kraj in način prevzema in oddaje vlog,
– rok za oddajo vlog,
– rok za obveščanje o izidu javnega razpisa,
– priloge, ki jih mora prosilec priložiti svoji vlogi,
– podatke o višini pomoči, ki jo lahko prosilec prejme,
– osnovne podatke, ki jih mora navesti prosilec v vlogi,
– višino razpoložljivih sredstev v proračunu.
Posebni del besedila razpisa je namenjen oprostitvi plačila komunalnega prispevka.
V vlogi morajo biti navedeni vsi podatki in priložena vsa
dokazila, ki omogočajo presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.
Strokovna komisija po poteku roka za oddajo vlog pristopi k odpiranju in obravnavi v roku prispelih vlog ter pripravi
seznam prejemnikov s pripadajočo višino pomoči po posameznem upravičencu.
Za vodenje postopka se uporabljajo določila predpisa, ki
ureja splošni upravni postopek.
Pomoč se deli med upravičence do višine zagotovljenih
sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da
sredstva pri odpiranju in obravnavi vlog posameznega roka
za oddajo ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se
sredstva enakomerno razdelijo. Strokovna komisija obenem
predlaga zaprtje javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
Pomoč se upravičencu izplača na njegov transakcijski
račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu
je pomoč dodeljena.
9. člen
V kolikor upravičenec, ki mu je bila dodeljena pomoč po
tem odloku, zamenja stalno bivališče izven območja Občine
Lendava ali odtuji nepremičnino, za katero je bila pomoč dodeljena, v obdobju sedmih let od dodelitve, mora prejeto pomoč
vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec mora dodeljeno pomoč vrniti tudi, v kolikor
v treh letih od prejema pomoči ne prijavi stalnega bivališča na
nepremičnini, za katero mu je bila dodeljena.
Če pristojni občinski organ ugotovi, da je upravičenec
prejel pomoč na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, mora prejeti znesek
pomoči, z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vrniti.
Rok za vračilo prejete pomoči je 30 dni:
– v primeru iz prvega odstavka tega člena se rok šteje
od dneva spremembe stalnega prebivališča oziroma od dneva
odtujitve nepremičnine, za katero je bila pomoč dodeljena,
– v primeru iz drugega odstavka tega člena se rok šteje
od poteka tretjega leta od prejema pomoči,
– v primeru iz tretjega odstavka tega člena se rok šteje od
ugotovitve pristojnega občinskega organa.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/21-7
Lendava, dne 14. julija 2021
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

2645.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture v Občini Lendava

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 –
ZNOrg), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na
področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03), 21. člena Zakona

Uradni list Republike Slovenije
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –UPB, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17,
5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 18. redni
seji dne 14. 7. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Lendava
1.
S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju
kulture na območju Občine Lendava.
2.
Kot javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh nepremičninah, katere služijo kulturni dejavnosti in so v lasti Občine Lendava.
3.
Kot javna infrastruktura na področju kulture na območju
Občine Lendava se s tem sklepom določijo:
1. Gledališko in koncertna dvorana Lendava, naslov
Trg Györgya Zale 1, 9220 Lendava, k.o. 166 Lendava, parc.
št. 4284 (ID 1445650), št. stavbe 1227,
2. Sinagoga Lendava, naslov Spodnja ulica 5, 9220 Lendava, k.o. 166 Lendava, parc. št. 4209 (ID 136788), št. stavbe 1200,
3. Knjižnica Lendava, naslov Glavna ulica 12, 9220 Lendava, k.o. 166 Lendava, parc. št. 4408 (ID 124707), št. stavbe 1076,
4. del stavbe za Knjižnico Lendava, naslov Glavna ulica 12,
9220 Lendava, k.o. 166-Lendava, parc. št. 4408, št. stavbe 1077,
5. Grad v Lendavi, naslov Bánffyjev trg 1, 9220 Lendava,
k.o. 166 Lendava, parc. št. 3979 (ID 2098636), št. stavbe 532,
6. prostori Hrvaškega kulturnega centra v Lendavi, naslov Glavna ulica 28, 9220 Lendava, k.o. 166-Lendava, parc.
št. 4412, št. stavbe 982,
7. bivši objekt Blagovnice, naslov Glavna ulica 31 in 33,
9220 Lendava, k.o. 166-Lendava, parc. št. 4181, št. stavbe
1203 in 1202,
8. Bánffy center Lendava, naslov Glavna ulica 32, 9220
Lendava, parc. št. 3969 k.o. 166-Lendava (ID znak: parcela
166 3969), št. stavbe 4608,
9. Židovsko pokopališče v Dolgi vasi, naslov Dolga vas,
Glavna ulica, 9220 Lendava, k.o. 157-Dolga vas pri Lendavi,
parc. št. 1777,
10. Stara šola Genterovci, naslov Genterovci, Šolska
ulica 1, 9223 Dobrovnik, k.o. 155-Genterovci, parc. št. 848/2,
št. stavbe 205,
11. Večnamenski objekt – KS Gorice pri Lendavi, naslov
Lendavske gorice 333, 9220 Lendava, k.o. 157-Dolga vas pri
Lendavi, parc. št. 3424, št. stavbe 4872,
12. Stara šola Čentiba, naslov Čentiba, Ulica Sv. Urbana 1,
9220 Lendava, k.o 167-Čentiba, parc. št. 1105, št. stavbe 647,
13. Vaški dom Gaberje, naslov Gaberje, Glavna ulica 52,
9220 Lendava, k.o. 164-Gaberje, parc. št. 167/2, št. stavbe
192 in 193,
14. Vaški dom Trimlini, naslov Trimlini 33, 9220 Lendava,
k.o. 166-Lendava, parc. št. 1571, št. stavbe 3958,
15. POŠ Petišovci, naslov Petišovci, Rudarska ulica 11,
9220 Lendava, k.o. 169-Petišovci, parc. št. 1978/18, št. stavbe 380,
16. Vaški dom Pince, naslov Pince, Lendavska cesta 45,
9220 Lendava, k.o. 170-Pince, parc. št. 1245/1, št. stavbe 557
in 558,
17. Stara šola Dolina, naslov Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 5, 9220 Lendava, k.o. 168-Dolina pri Lendavi, parc.
št. 1153, št. stavbe 496 in 497.
Nepremičnine iz 3. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

Uradni list Republike Slovenije
4.
Nepremičninam:
1. Zadružni dom Pince Marof, parc. št. 2697/5, k.o. Pince,
št. stavbe 704,
2. Vaški dom Dolina, parc. št. 1826, k.o. Dolina pri Lendavi, št. stavbe 550,
3. Vaški dom Čentiba, parc. št. 2304, k.o. Čentiba,
št. stavbe 741,
4. Vaški dom (gasilski dom), Petišovci, parc. št. 2613/1,
k.o. Petišovci, št. stavbe 767,
5. Vaški dom Mostje, parc. št. 575/1, k.o. Mostje pri Lendavi, št. stavbe 331,
6. Stara šola Genterovci, parc. št. 848/2, k.o. Genterovci,
št. stavbe 205,
7. Vaški dom Radmožanci, parc. št. 1791, k.o. Radmožanci, št. stavbe 28,
8. Vaški dom Žitkovci, parc. št. 427, k.o. Žitkovci, št. stavbe 80,
9. Vaški dom, Kamovci, parc. št. 305, 300, k.o. Kamovci,
št. stavbe 36,
10. Kulturni dom, Dobrovnik, parc. št. 4022/12, k.o. Dobrovnik, št. stavbe 1460,
11. Vaški dom Dolnji Lakoš, parc. št. 498, k.o. Lakoš,
št. stavbe 840,
12. Stara šola Gornji Lakoš, parc. št. 2178, k.o. Lakoš,
št. stavbe 277,
13. Vaški dom Kapca, parc. št. 2444, k.o. Kapca, št. stavbe 181,
14. Vaški dom Kot, parc. št. 255, k.o. Kot pri Muri, št. stavbe 86,
15. Vaški dom Gorice, parc. št. 5054, k.o. Dolga vas pri
Lendavi, št. stavbe 1589,
16. Objekt na Glavni ulici 64 (bivši kino), parc. št. 4097,
k.o. Lendava, št. stavbe 582 in 583,
17. prostori ZKD Lendava, naslov Glavna ulica 2, 9220
Lendava, k.o. Lendava, parc. št. 4395/2, št. stavbe 1055,
se odvzame status javne infrastrukture na področju kulture
in se pri njih izvede izbris zaznambe javne infrastrukture v
zemljiški knjigi.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
6.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati Sklep o
določitvi javnih lastnin (Uradni list RS, št. 45/96 – 2824), Sklep
o določitvi javnih lastnin (Uradni list RS, št. 45/96 – 2825) in
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v
Občini Lendava (Uradni list RS, št. 45/20).
Št. 478-0062/20-3
Lendava, dne 15. julija 2021
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

ŠMARJEŠKE TOPLICE
2646.

Odredba o spremembi prometne ureditve
na kategorizirani občinski cesti JP 796541,
Klevevž, na delu od km 0+27 m do km 0+806 m

Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in
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10/18), devetega odstavka 13. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 100/09 in
31/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni
list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice
na 12. dopisni seji dne 19. 7. 2021 sprejel

ODREDBO
o spremembi prometne ureditve
na kategorizirani občinski cesti JP 796541,
Klevevž, na delu od km 0+27 m do km 0+806 m
1. člen
S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve
na kategorizirani občinski cesti št. 796540, št. odseka 796541,
Klevevž, na delu od km 0+27 m do km 0+806 m.
2. člen
Na delu občinske ceste JP 796541, Klevevž, se od
km 0+27 m do km 0+806 m prepove promet za vse vrste
vozil.
Na delu JP 796541 se od km 0+27 m do km 0+806 m
ohrani promet zgolj za dostop lastnikom in posestnikom
zemljišč do njihovih zemljišč ter za potrebe intervencij ter
dostave.
Na JP 796541, Klevevž na delu od km 0+27 m do
km 0+806 m se izvede ukrepe za spremembo prometne ureditve.
V km 0+27 m se za preprečitev vožnje vsem vrstam vozil
postavi ustrezen prometni znak.
3. člen
Promet se na delu JP 796541, Klevevž ukinja z naslednjimi utemeljitvami:
– promet na delu JP 796541 od km 0+27 m do
km 0+806 m je zaradi vse večjega števila obiskovalcev
območja Klevevške Toplice prekomeren in izredno moteč za
prebivalce naselja Grič pri Klevevžu. Vozeča in parkirana vozila otežujejo tudi morebitne intervencijske vožnje v naselja
Grič pri Klevevžu.
– vse večje število obiskovalcev in povečanje prometa zaradi vse večjega števila obiskovalcev območja naravne
vrednote Klevevške Toplice, predstavlja tudi veliko predmetno
škodo za JP 796541 in povišuje stroške njenega vzdrževanja.
Zaradi navedenih razlogov občinska uprava na podlagi
oprave strokovnih del in skladno z devetim odstavkom 13. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice predlaga prepoved prometa za vse vrste vozil na delu JP 796541,
Klevevž od km 0+27 m do km 0+806 m, razen za lastnike,
posestnike zemljišč, ki dostopajo na svoja zemljišča ter za
intervencijo in dostavo preko JP 796541.
4. člen
Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano
prometno signalizacijo in prometno opremo, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
(Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18).
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021-2
Šmarjeta, dne 19. julija 2021
Župan
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar
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VLADA
2647.

Odlok o spremembah in dopolnitvah 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 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

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 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. 109/21, 113/21 in 120/21) se v 6. členu v
sedmem odstavku za besedo »Avstraliji« dodata vejica in besedilo »Bosni in Hercegovini« ter za prvim stavkom doda nov
drugi stavek, ki se glasi:
»Če je test PCR iz tega odloka opravljen v državi, ki ni
navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj
enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici
Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen
s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so
interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje
verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način
kot EU DCP.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu,
Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji,
Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali
Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih
povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji. Če je test HAG iz tega odloka opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje
vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici
Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen
s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so
interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak
način kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje je test HAG
ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi https://ec.europa.
eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/
covid-19_rat_common-list_en.pdf. Seznam se objavi tudi
na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva
za notranje zadeve.«.
2. člen
V 10. členu se besedilo »1. avgusta 2021« nadomesti z
besedilom »8. avgusta 2021«.

KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-58/2021
Ljubljana, dne 28. julija 2021
EVA 2021-1711-0074
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2648.

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

ODLOK
o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
1. člen
S tem odlokom se v:
– 6. členu Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 122/21),
– 8. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21,
93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 107/21, 114/21 in 120/21),
– 6. členu Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih
storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 104/21, 109/21, 110/21 ‒ popr., 114/21 in 120/21),
– 5. členu Odloka 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, 93/21,
96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21 in 120/21),
– 7. členu Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 96/21,
101/21, 104/21, 109/21, 114/21 in 120/21),
– 6. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 120/21),
– 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 120/21),
– 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,
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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,
93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21 in 120/21) 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, 93/21,
96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21 in 120/21)
besedilo »1. avgusta 2021« nadomesti z besedilom »8. avgusta 2021«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-68/2021
Ljubljana, dne 28. julija 2021
EVA 2021-2711-0139
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran
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