Digitally signed by Denis Stroligo
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-certificates, givenName=Denis, sn=Stroligo,
serialNumber=1237892714014, cn=Denis Stroligo
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2021.09.04 14:13:42 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

142

Ljubljana, sobota

e-pošta: info@uradni-list.si

ISSN 1318-0576
4. 9. 2021		

VLADA
2833.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja
prebolevnosti, cepljenja in testiranja
za zajezitev širjenja okužb z virusom
SARS-CoV-2

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena in
prvega odstavka 39. člena ter za izvrševanja prvega odstavka
9. člena in drugega odstavka 31. 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 načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti,
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb
z virusom SARS-CoV-2
1. člen
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov
okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) začasno določijo pogoji prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, pogoji za ustreznost testa
na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo
(v nadaljnjem besedilu: test PCR) in hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), uporaba testa HAG za
samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test
HAG za samotestiranje), uporaba zaščitne maske na javnih
krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebna razdalja in prezračevanje zaprtih prostorov.
2. člen
Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: PCT pogoj) je izpolnjen, če osebe razpolagajo
z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:
1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni
starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši
od 48 ur od odvzema brisa;
2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati
obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali
papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake
podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje
države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP
tretje države);
4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim
izkazujejo, da je prejela:
– drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca
Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya
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National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva
CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19
Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo
dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po
prejetem drugem odmerku;
– prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar
ni starejši od 240 dni;
6. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki
ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma
od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz
prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem
cepljenja.
3. člen
(1) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen
v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega
območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. 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 Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in
Ministrstva za notranje zadeve.
(2) Test PCR iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen
v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega
območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. 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.
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4. člen
(1) Izvajalec testiranja izvid testa iz 1. točke 2. člena tega
odloka takoj po opravljeni preiskavi pošlje v Centralni register
podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP). Podatek
o izvidu testa se obdeluje v CRPP.
(2) O izvidu mikrobiološke preiskave je testirana oseba
obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa.
(3) Izvajalec testiranja je odgovoren za pravilnost podatkov, posredovanih v CRPP.
(4) V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom
HAG testirano osebo zdravnik napoti na potrditev z metodo
PCR testa.
5. člen
(1) PCT pogoj iz 2. člena tega odloka morajo izpolnjevati
vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z
drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih
v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za
izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost
za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev,
in sicer v:
1. zdravstveni dejavnosti,
2. dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih,
3. socialno varstveni dejavnosti,
4. kulturnih dejavnostih,
5. dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
6. dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
7. dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev
neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
8. dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
9. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja
na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji,
10. dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj
ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,
11. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih,
občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
12. državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih
skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v
tem odstavku,
13. dejavnosti avtotaksi prevozov,
14. dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah,
15. na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s
predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
16. na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca
v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi
objektov),
17. policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvajajo naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti,
18. osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov,
ki izvajajo nastanitev, prevzgojnih domovih, centrih za tujce,
azilnih domovih, integracijskih hišah,
19. osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco, in osebe, ki delajo pri izvajalcih
programov v podporo družini,
20. uradne osebe, ki opravljajo nadzor po področnih predpisih (npr. inšpektorji) oziroma tiste, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega odloka in pooblaščene osebe, ki opravljajo izvršbo.
(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se za opravljanje dela
kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za
samotestiranje. Samotestiranje iz prejšnjega stavka se izvaja
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enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki
izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj
samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na
delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba
posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena za opravljanje
občasnega dela oziroma za občasno udeležbo v okoljih ali
dejavnostih dokazujejo PCT pogoj testiranja v skladu 1. točko
2. člena tega odloka.
6. člen
(1) PCT pogoj iz 2. člena tega odloka dokazujejo osebe,
ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju
dejavnosti v Republiki Sloveniji iz 1. do vključno 11. točke
prvega odstavka prejšnjega člena, poleg navedenega pa tudi:
– uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v
nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
– uporabniki zavodov izvajalcev socialnovarstvenih
storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v
nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost
trajala več kot 48 ur,
– športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah in
odprtih prostorih,
– uporabniki zaprtih žičniških naprav,
– obiskovalci nastanjenih pacientov, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ter spremljevalci pacientov in uporabnikov izvajalcev socialnovarstvenih storitev
in programov, ki izvajajo nastanitev, zavodov za prestajanje
kazni zapora in prevzgojnih domov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati:
1. osebam, ki so mlajše od 12 let,
2. osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma
učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno
šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim
programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami,
3. uporabnikom storitev:
– trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost,
– lekarn,
– bencinskih servisov,
– bank in zavarovalniških storitev,
– pošte,
– dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane,
– servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov
ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni
neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti.
(3) Omejitve iz tega člena ne veljajo v primerih nujne
oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske
pomoči ter zaščite in reševanja.
7. člen
(1) Preverjanje PCT pogoja iz 5. in 6. člena tega odloka organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo
opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja
z dokazili iz 2. člena tega odloka. Nadzor nad izpolnjevanjem
PCT pogoja izvajajo pristojne inštitucije.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne na vidnem
mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike
storitev in dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja, in na vstopnih
točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.
(3) Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena
v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji iz 5. člena tega
odloka, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukre-
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pe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu,
in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter
kolektivnimi pogodbami dejavnosti.
(4) Osebam iz druge do pete alineje prvega odstavka
prejšnjega člena, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli
uporaba storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.
8. člen
(1) Učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in dijaki
prostovoljno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje
za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega
programa, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem
okolju.
(2) Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem
okolju ali v zavodu prostovoljno izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi
in vedenjskimi motnjami, ter v domačem okolju učenci, ki so
vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen
če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.
(3) Študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.
(4) Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem
okolju izvedejo tudi osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo
v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih.
(5) Testiranje s testi HAG za samotestiranje iz tega člena
se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.
(6) Osebi iz tega člena pripada pet testov HAG za
samotestiranje na mesec, ki jih sama ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju
in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice
zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba študent, udeleženec
izobraževanja odraslih, udeleženec športnih programov ali
športno rekreativne dejavnosti, poleg kartice zdravstvenega
zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument oziroma potrdilo o udeležbi v športnih programih ali
športno rekreativni dejavnosti.
(7) Osebam iz tega člena, ki dokazujejo PCT pogoj iz
2. člena tega odloka, ni potrebno izvajati testiranja s testom
HAG za samotestiranje iz tega člena.
9. člen
(1) Samotestiranje se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje
in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega
organa s sedežem v EU.
(2) Rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje
se ne vnaša v CRPP in se ga ne uporablja za pridobitev EU
DCP.
(3) V primeru pozitivnega rezultata testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo
PCR.
(4) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom
SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje.
10. člen
(1) Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje za osebe iz 5. člena tega odloka zagotavljajo
odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela,
za osebe iz 8. člena tega odloka pa se sredstva zagotavljajo
iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Sredstva za testiranje s testi HAG in testi PCR za
osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo
cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
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(3) Uporabniki storitev iz prvega odstavka 6. člena tega
odloka stroške testiranja, ki so pogoj za izpolnjevanje PCT
pogoja, krijejo sami.
(4) Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino
povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov
testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve
zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na
spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.
(5) Kadar izvajalec zdravstvene dejavnosti opravlja teste
HAG za samoplačnike, cena storitve ne sme preseči višine
povračila stroškov, ki jo določa sklep iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(1) Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in
zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
(2) Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju
in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni
mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in
v osebnih vozilih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne
maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva
in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do
drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več
članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma
prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena morajo
policisti, inšpektorji, občinski redarji, varnostno osebje, izvršitelji
in druge uradne osebe pri opravljanju svojih nalog obvezno
uporabljati zaščitne maske v vseh postopkih s posamezniki ter
v komunikaciji z osebami, ki so navzoče na kraju postopkov.
(4) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga
pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega
materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri
tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt
javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega
potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v
zaprtih kabinah.
12. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni
obvezna za:
1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno
ko so v matičnemu oddelku,
3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih
otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
6. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če
je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
7. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
8. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena
medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
9. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščit
ne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
10. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje
in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil,
petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake
pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
11. ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah,
igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih
obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma
družabni program ter v prostorih v katerih se izvaja gostinska
dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.
(2) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi
in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je
mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra,
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uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za
stekleno pregrado.
(3) Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami
iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski
znakovni jezik.
13. člen
(1) Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta
namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi
in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za
kemikalije.
(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju
oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.
(3) Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob
vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo
namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev iz
prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi
tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali eden od etažnih lastnikov,
če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more
zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.
(4) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi
predpisi nimajo upravnika, namestitev iz prejšnjega odstavka
zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.
(5) Izvajalci dejavnosti oziroma upravljalci poslovnih stavb
in stavb, v katerih se izvaja dejavnost na območju Republike
Slovenije so dolžni poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih
prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.
14. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehajo veljati:
– Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS,
št. 118/21, 132/21 in 135/21),
– Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake
(Uradni list RS, št. 133/21),
– Pravilnik o izvajanju posebnega presejalnega programa
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 133/21),
– Pravilnik o izvajanja posebnega presejalnega programa
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe,
ki opravljajo socialno varstvene storitve in programe (Uradni list
RS, št. 133/21 in 138/21).
16. člen
Ne glede na prvo alinejo 4. točke 2. člena tega odloka se
do 12. septembra 2021 šteje, da oseba izpolnjuje pogoj PCT,
če predloži dokazilo, da je od prejema prvega odmerka cepiva
Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali
cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca minilo najmanj 21 dni.
17. člen
Ta odlok začne veljati 6. septembra 2021.
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Odlok o začasnem ukrepu sofinanciranja
stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin

Na podlagi osmega odstavka 112. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni
list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in
112/21 – ZNUPZ) v zvezi s 14. členom Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov
izdelave reinjekcijskih vrtin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok določa podrobnejši postopek in podrobnejše
pogoje za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin,
ki so v celoti oziroma pretežno namenjene kmetijski dejavnosti.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. kmetijska dejavnost je primarna kmetijska proizvodnja,
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 prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020,
str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
2. mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu:
MSP) so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Uredbe
702/2014/EU;
3. podjetje v težavah je podjetje, kot je opredeljeno v
15. točki pod (35) Smernic Evropske unije o državni pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje
od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic
Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi
z obdobjem njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi
upoštevanja učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne
8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice);
4. rastlinjak je objekt, ki je sestavljen ali kot celota dan
na trg za rastlinsko pridelavo in izpolnjuje pogoje za stavbo za
rastlinsko pridelavo v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje
objektov;
5. reinjekcijska vrtina je reinjekcijski sistem, ki obsega vrtino za vračanje in postrojenje, s katerim se podzemna termalna
ali termomineralna voda po uporabi za ogrevanje rastlinjakov,
vrača v isti vodonosnik iz katerega se odvzema;
6. skupna priznana vrednost naložbe v reinjekcijsko vrtino
je celotna vrednost naložbe brez neupravičenih stroškov in
davka na dodano vrednost, ki jo vlagatelj navede v vlogi na
javni razpis;
7. sredstvo elektronske identifikacije je sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma
drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih
storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi,
ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitev zaupanja;
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8. standard Evropske unije je standard, kot je opredeljen
v 30. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
9. veliko podjetje je podjetje, ki ne izpolnjuje meril iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU.
3. člen
(vlagatelj in upravičenec)
(1) Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva iz zakona, ki ureja kmetijstvo, ki na svojem kmetijskem gospodarstvu
izvede naložbo v reinjekcijsko vrtino in izpolnjuje pogoje, določene v tem odloku.
(2) Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva iz
prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje po tem odloku in mu
je izdana odločba o pravici do sredstev.
(3) Če je upravičenec iz prejšnjega odstavka mladi kmet,
ki izpolnjuje pogoje iz 34. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU
(v nadaljnjem besedilu: mladi kmet), se za namen tega odloka
šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki je prvič vpisana v register kmetijskih gospodarstev v obdobju pet let pred vložitvijo
vloge na javni razpis kot nosilec kmetijskega gospodarstva v
skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
in je ob vložitvi te vloge:
– stara od 18 let do vključno 40 let in
– ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot sta
opredeljena v predpisu, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za
zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020.
(4) Če je fizična oseba iz prejšnjega odstavka samostojni
podjetnik posameznik, se pogoji iz prejšnjega odstavka nanašajo na samostojnega podjetnika posameznika.
(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena
se za mladega kmeta šteje tudi pravna oseba, ki je nosilec
kmetijskega gospodarstva in izključni lastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri čemer nadzor
nad to pravno osebo v skladu z drugim odstavkom 2. člena
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in
o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane
uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z
dne 22. 1. 2019, str. 5), izvaja fizična oseba iz tretjega odstavka
tega člena, ki izpolnjuje pogoje iz prve in druge alineje tretjega
odstavka tega člena.
(6) Šteje se, da je pogoj glede nadzora nad pravno osebo
iz prejšnjega odstavka izpolnjen, če je fizična oseba iz tretjega
odstavka tega člena v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na
javni razpis prvič postala član poslovodstva in ima v tem obdobju vsaj 50 % glasovalnih pravic v tej pravni osebi, kar mora
biti razvidno iz statuta te pravne osebe ali družbene pogodbe
oziroma drugega ustanovitvenega akta.
4. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob vložitvi
vloge na javni razpis za dodelitev finančnega nadomestila za
sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin (v nadaljnjem besedilu: vloga na javni razpis), so:
1. vpisan mora biti v register kmetijskih gospodarstev kot
nosilec kmetijskega gospodarstva;
2. v letu, ki je določeno v javnem razpisu, mora vložiti
zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov
kmetijske politike;
3. ni podjetje v težavah ali 31. decembra 2019 ni bil podjetje v težavah, vendar je to postal v obdobju od 1. januarja 2020
do 30. junija 2021;
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4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je
pomoč, ki jo je odobrila država članica Evropske unije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
5. ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja;
6. nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in
drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
7. redno izplačuje plače in socialne prispevke, kar se
izkazuje s predložitvijo vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja davčnemu organu za zadnjih
pet let do dneva vložitve vloge na javni razpis;
8. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih
sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
9. ima koncesijo za rabo vode v skladu z 2. točko prvega
odstavka 136. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14,
56/15 in 65/20) ali je vložil pobudo iz prvega odstavka 112. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE,
82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) najpozneje do 24. aprila
2021;
10. uporablja termalno ali termomineralno vodo v rastlinjakih za ogrevanje;
11. ima dovoljenje za raziskovanje ali koncesijo za izkoriščanje geotermičnega energetskega vira v skladu z zakonom,
ki ureja rudarstvo;
12. ima na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v
reinjekcijsko vrtino, lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico
ali služnost;
13. ima dovoljenje za raziskovanje podzemnih voda;
14. je MSP ali veliko podjetje.
(2) Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis izkazati zaprtost
finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo naložbe v reinjekcijsko vrtino. Šteje se, da je finančna konstrukcija zaprta, če
vlagatelj vlogi na javni razpis priloži izjavo banke ali druge
finančne institucije, ki lahko opravlja finančne storitve na območju Republike Slovenije, iz katere je razvidno, da ima zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med stroški naložbe v
reinjekcijsko vrtino in pričakovanim finančnim nadomestilom.
(3) Vlagatelj, ki je veliko podjetje, mora v vlogi na javni
razpis opisati stanje brez finančnega nadomestila v skladu s
točko (72) Smernic in vlogi na javni razpis priložiti dokumentacijo, s katero dokazuje opisano stanje.
(4) Proizvedena energija iz termalne ali termomineralne
vode ne sme biti namenjena prodaji. Šteje se, da proizvedena
energija ni namenjena prodaji, če skupna količina proizvedene
energije iz obnovljivih virov v koledarskem letu pred vložitvijo
vloge na javni razpis ne presega porabe energije na kmetijskem gospodarstvu v tem letu. Pri povečanju proizvodnih
zmogljivosti skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih
virov ne sme presegati načrtovane porabe energije na kmetijskem gospodarstvu.
(5) Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega člena se
lahko podrobneje opišejo v javnem razpisu.
5. člen
(upravičeni in neupravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za dodelitev finančnega nadomestila za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin (v nadaljnjem besedilu: upravičeni stroški) so stroški pripravljalnih
del, površinskega sistema nad vrtino, vrtanja, testiranja in spremljanja stanja (monitoringa) vrtine, potrebne cevne opreme,
potrebne električne in druge infrastrukture oziroma opreme,
potrebne za izvedbo projekta iz tega odloka.
(2) Upravičeni stroški so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, med katere
spadajo plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
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stroški pridobitve dokumentacije za rudarska dela, projektne
ali tehnične dokumentacije, plačila storitev svetovanja v zvezi z
okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih, geoloških in rudarskih del in stroški
nadzora ter lahko znašajo največ 10 % upravičenih stroškov iz
prejšnjega odstavka.
(3) Za upravičene stroške se štejejo stroški, ki so nastali
po datumu izdaje odločbe o pravici do finančnega nadomestila.
(4) Za določitev višine upravičenih stroškov vlagatelj vlogi
na javni razpis priloži tržno primerljive pisne ponudbe najmanj
treh ponudnikov. Pri določitvi višine upravičenih stroškov se
upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, da je na
trgu samo en ponudnik, vlogi na javni razpis priloži ponudbo
tega ponudnika in ustrezno utemeljitev.
(6) Neupravičeni stroški za dodelitev finančnega nadomestila za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin
(v nadaljnjem besedilu: neupravičeni stroški) so:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
– davek na dodano vrednost in
– obratna sredstva.
(7) Upravičeni in neupravičeni stroški iz tega člena se
lahko podrobneje opišejo v javnem razpisu.
6. člen
(merila za ocenjevanje vlog)
(1) Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag
najmanj 20 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk
po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
Če za posamezno merilo vlagatelj v vlogi na javni razpis ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil, ki so zahtevana, oziroma
so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točkami.
(2) Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so naslednja:
– oddan odziv na javni poziv ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), za preveritev interesa, ki je bil objavljen 28. julija 2020 na osrednjem spletnem mestu državne uprave;
– odstotek zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov;
– površina rastlinjakov vlagatelja, namenjena za pridelavo
hrane za ljudi, ki uporablja termalno ali termomineralno vodo;
– vključenost vlagatelja v sheme kakovosti v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis se opredelijo v javnem
razpisu.
7. člen
(finančne določbe)
(1) Stopnja intenzivnosti pomoči v skladu z oddelkom
1.1.1.1. II. dela Smernic znaša 50 % upravičenih stroškov in se
poveča za 20 odstotnih točk v vsakem od naslednjih primerov:
– za mlade kmete;
– za naložbe na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami v skladu z 32. členom Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017
dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III
k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1);
– za dodatne stroške, ki so potrebni za preseganje veljavnih standardov Evropske unije glede naravnega okolja in ki ne
povzročijo povečanja proizvodnje zmogljivosti.
(2) Stopnje intenzivnosti pomoči iz prejšnjega odstavka
se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 90 % upravičenih
stroškov.
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(3) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki nepovratnih
finančnih sredstev v skladu z določbami 3. poglavja I. dela
Smernic in določbami oddelka 1.1.1.1. II. dela Smernic.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
8. člen
(javni razpis)
(1) Finančno nadomestilo se dodeli z zaprtim javnim razpisom.
(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, do katerega se vlagajo
vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Vlaganje vlog
na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku 21 dni od
objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne
uprave objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa.
9. člen
(vloga na javni razpis)
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s
prilogami.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija) v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku, ki je določen v javnem
razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu
https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov
pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v
informacijski sistem agencije. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos vloge na javni razpis, vključno s
kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni
razpis iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem agencije.
10. člen
(obravnava vloge)
(1) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, agencija vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge v roku, določenem v pozivu.
Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(2) Vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva,
agencija pozove, da jo pojasni v roku, določenem v pozivu. Po
prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje
iz 4. člena tega odloka, se oceni na podlagi meril, določenih
s tem odlokom in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu.
Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk
in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh vlog v
celoti, se vloge odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbiro
vlog, kot je določeno v javnem razpisu.
(4) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, se v primeru, ko razpisana
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
11. člen
(združevanje pomoči)
(1) Finančno nadomestilo se ne odobri oziroma izplača
vlagatelju, če je za iste upravičene stroške, kot jih je navedel v
vlogi na javni razpis oziroma v zahtevku za izplačilo sredstev,
že prejel sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali sredstva
Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se finančno nadomestilo
po tem odloku za iste upravičene stroške lahko združuje z drugimi pomočmi iz javnih sredstev, če z združitvijo pomoči niso
preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost pomoči, določena s predpisi, ki urejajo državno pomoč, ne glede na to, ali se
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podpora za projekt v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(3) Finančno nadomestilo po tem odloku se v skladu s
točko (100) Smernic lahko združuje z vsako drugo pomočjo iz
javnih sredstev, če se te pomoči nanašajo na različne upravičene stroške.
12. člen
(odločba o pravici do sredstev)
(1) Finančno nadomestilo se dodeli z odločbo o pravici
do sredstev.
(2) Če se finančno nadomestilo dodeli na podlagi več
zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri odobritvi finančnega
nadomestila izvede diskontiranje pomoči v skladu s točko (88)
Smernic.
13. člen
(zahtevek za izplačilo sredstev)
(1) Finančno nadomestilo se izplača na podlagi zahtevka
za izplačilo sredstev. Upravičenec lahko vloži največ štiri zahtevke za izplačilo sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali
njegov pooblaščenec tako, kot je določeno v drugem in tretjem
odstavku 9. člena tega odloka.
(3) Pri dveh ali več zahtevkih za izplačilo sredstev mora
biti pred vložitvijo posameznega zahtevka, ki ni zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, zaključen del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma tehnološko celoto. Pred
vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti
naložba priključena na zaprt reinjekcijski sistem izkoriščanja
geotermalne energije in v uporabi za namen kmetijske dejavnosti v rastlinjakih ter morajo biti poravnane vse obveznosti iz
naslova naložbe.
(4) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti naslednja dokazila:
1. začasno ali končno gradbeno situacijo, račun oziroma
dokument enake dokazne vrednosti, ki vsebuje specifikacijo
nabavljenega materiala, opreme, izvedenih storitev zunanjih
izvajalcev oziroma izvedenih del. Če račun ali dokument enake
dokazne vrednosti ne vsebuje specifikacije, se priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje takšno specifikacijo;
2. dokazila o plačilu računa ali dokument enake dokazne
vrednosti iz prejšnje točke, kot je položnica, potrdilo banke o
izvršenem plačilu, potrdilo o izvršeni transakciji ali dokazilo o
izvedeni kompenzaciji (pobotu);
3. celotno dokumentacijo postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje,
če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, šteje za naročnika;
4. fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično
dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje, če gre za naložbe, kjer je vgrajena skrita oprema, ki se je po končani naložbi
ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji
med kontrolo na kraju samem ni več mogoče dostopati);
5. fotografije, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali
tehnološko celoto;
6. izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške;
7. dokazilo o vgradnji števca za trajne meritve pretoka
oziroma količine in temperature reinjecirane termalne ali termomineralne vode;
8. izjavo nadzornika, da so opravljena dela v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev.
(5) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti tri tržno primerljive ponudbe, razen če se naložba izvaja na
podlagi ponudbe, ki je bila priložena vlogi na javni razpis. Če
se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo tri tržno primerljive
ponudbe, se pri določitvi višine upravičenega stroška upošteva
ponudba z najnižjo ceno.
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(6) Računi in druga dokazila, ki se nanašajo na naložbo,
se morajo glasiti na upravičenca.
(7) Upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev agenciji poleg dokazil iz četrtega odstavka tega člena
priloži tudi poročilo o izgradnji reinjekcijske vrtine, ki vsebuje
rezultate geološke spremljave, tehnično poročilo in poročilo o
črpalnem in nalivnem preizkusu (poročilo o preizkusu reinjeciranja).
14. člen
(časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev)
Upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu
s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev,
pri čemer je rok za vložitev zadnjega zahtevka 30. junij 2024.
Višina zahtevkov za izplačilo sredstev, vloženih v letu 2024, ne
sme presegati 20 % vseh odobrenih sredstev.
15. člen
(obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev)
(1) Upravičenec mora v rastlinjakih, povezanih z reinjekcijskimi vrtinami, ki so sofinancirane na podlagi tega odloka,
slediti proizvodnji z nizkimi ogljičnimi izpusti, kar je razvidno
iz višjega deleža porabe obnovljivih virov energije kot pred
naložbo.
(2) Upravičenec mora zaprt reinjekcijski sistem iz prejšnjega odstavka uporabljati za namen kmetijske dejavnosti v
rastlinjakih še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila
sredstev.
(3) Upravičenec mora pogoje iz koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe za rabo vode glede reinjekcije izpolniti
najpozneje v enem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(4) Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga
za odobritev finančnega nadomestila po tem odloku, hraniti še
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(5) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije, ki je podlaga za dodelitev in izplačilo sredstev, ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ministrstvu, agenciji, ministrstvu, pristojnemu za okolje in prostor, ter pristojnim revizijskim
in nadzornim organom Republike Slovenije.
(6) Podrobnejši način izpolnjevanja obveznosti iz tega
člena se opredeli v javnem razpisu.
16. člen
(informacije o shemi državne pomoči)
Ministrstvo objavi informacije o shemi državne pomoči
po tem odloku na osrednjem spletnem mestu državne uprave
(https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/), pri čemer so te informacije dostopne splošni javnosti brez
omejitev najmanj deset let od datuma zadnje dodelitve finančnega nadomestila po tem odloku.
17. člen
(izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti)
(1) Za izvajanje kontrol je pristojna agencija. Agencija izvaja upravne preglede in preglede na kraju samem. S pregledi
na kraju samem pred izplačilom finančnega nadomestila se
preveri vsaj 5 % sredstev, namenjenih po tem odloku v posameznem koledarskem letu.
(2) Agencija izvaja naknadne preglede v obdobju trajanja
obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu finančnega nadomestila iz 13. člena tega odloka, s katerim preveri vsaj 1 %
izdatkov v posameznem koledarskem letu.
(3) Če upravičenec ne izvede naložbe v celoti, mora v proračun Republike Slovenije, na podračun Sklada za podnebne
spremembe, vrniti izplačano finančno nadomestilo.
(4) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 15. člena tega
odloka, mora v proračun Republike Slovenije, na podračun
Sklada za podnebne spremembe, vrniti izplačana sredstva.
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18. člen
(hramba dokumentacije in poročanje)

(1) Agencija vodi in hrani evidence z informacijami o
dodeljenih finančnih nadomestilih po tem odloku in z dokazi
o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve
finančnega nadomestila po tem odloku.
(2) Agencija poroča ministrstvu o finančnem nadomestilu,
dodeljenem na podlagi tega odloka.
III. KONČNA DOLOČBA
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-42/2021
Ljubljana, dne 2. septembra 2021
EVA 2020-2330-0147
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

VSEBINA
2833.
2834.

VLADA

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti,
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z
virusom SARS-CoV-2
Odlok o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov
izdelave reinjekcijskih vrtin

8259
8262
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