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VLADA
229. Odlok o začasni prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji

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

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom  
v Republiki Sloveniji

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

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem od-
lokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga 
in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike 
Slovenije.

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

dajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za 

osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridel-
kov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil 
in obutve v teh prodajalnah, razen za nogavice in perilo,

– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 

pripomočki,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– finančne storitve,
– geodetske storitve,
– pošto,
– dostavne službe,
– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer 

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

– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, 
hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, 
da ni stika s potrošniki,

– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske 
storitve,

– osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alko-
holnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimal-
ni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje 
prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

– tržnice s hrano,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in 

medicinske manikure,
– čistilne servise in čistilnice,
– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in pro-

dajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja 
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki 
jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in ob-
vladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve 
dovoljeno:

– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru 
dostave,

– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač 
v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zapo-
slene oziroma varovance.

(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so 
kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike 
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19.

(5) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev po-
trošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno 
stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 
30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 
10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

3. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 4. člena tega odloka 

morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stran-

ko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju pe-
tega odstavka 2. člena tega odloka za posamezno prodajalno 
v sklopu trgovskega centra,

– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna 

oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra za-
gotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.

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

je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
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– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi 
navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadalj-
njem besedilu: NIJZ),

– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prosto-
rov, 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.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2. člena tega odloka 
in prejšnjega člena se smiselno upoštevajo vsa higienska 
priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so obja-
vljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zago-
tovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev 
iz prvega odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega od-
stavka.

(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje 
navodil iz petega odstavka 2. člena tega odloka.

(5) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico 
in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst 
blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

5. člen
Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega odloka v sta-

tističnih regijah Osrednjeslovenska, Podravska, Gorenjska, 
Koroška, Primorsko-notranjska, Pomurska in Savinjska iz-
jema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom velja tudi za:

– premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in 
proizvodov kmetovalcev,

– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve po-
pravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, 
avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, 
delavnice za popravilo koles),

– specializirane prodajalne z otroškim programom.

6. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno uteme-

ljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta odlok začne veljati 30. januarja 2021 in velja do 

5. februarja 2021.

Št. 00726-5/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-2130-0007

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

230. 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 in 175/20 – ZIUOPDVE) 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, stalnega 
izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov 
in avtotaksi prevozov se izvaja v skladu s priporočili Nacional-
nega inštituta za javno zdravje.

(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi 
vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dez-
infekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. 
Ves čas prevoza je za voznika in potnike obvezna uporaba 
obrazne zaščitne maske.

(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 
sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in 
vrsto sedežev neposredno za voznikom.

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

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

čarskih prog je dovoljeno v regijah: Gorenjska, Koroška, Osre-
dnjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-Notranjska, 
Savinjska v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro 
testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na 
vstopni točki na smučišče.

(2) Če pogoja iz prejšnjega odstavka upravljavec naprav 
ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških 
naprav in njim pripadajočih prog dovoljena osebam, ki upra-
vljavcu naprav predložijo negativni test na COVID-19, opravljen 
v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 
12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega 
testa COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne 
športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo 
tekem in treningov.

(3) 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 30. januarja 2021 in velja do 5. fe-

bruarja 2021.

Št. 00710-11/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-2430-0021

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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231. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

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 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja  
in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil  

v Republiki Sloveniji

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

mije COVID-19 določijo omejitve in način izvajanja ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

2. člen
(1) Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov 
in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:

1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne 
zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostoj-
ne podjetnike posameznike pri izvajanju:

– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike mo-
tornih vozil;

2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike 
pri izvajanju:

– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetni-
kov,

– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja 

izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov za-
četnikov in za varno vožnjo;

3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za pre-

voz nevarnega blaga,
– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temelj-

nih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
– rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih 

kvalifikacij,
– preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni 

usposobljenosti upravljavca prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov uspo-

sobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja 

kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih 
izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa 
pri izvajanju:

– izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, 
učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

– usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in 
dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter 
preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost 

cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 

odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so 

objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sprosca-
nje-ukrepov-covid-19, in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo 
ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstav-
ka, predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 
(COVID-19) po HAGT ali PCR metodi. Ponujanje in prodajanje 
blaga in storitev iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo le 
osebe, ki imajo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki 
Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.

(3) Storitev iz prvega odstavka tega člena se lahko 
udeležijo le potrošniki, ki opravijo testiranje na prisotnost 
SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi in osebi, 
ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega od-
stavka tega člena, predložijo negativni izvid testa, opravljenega 
v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

3. člen
(1) Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena ne 
veljajo za:

1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, 
ki izvajajo:

– naloge tehnične službe, strokovne organizacije in poo-
blaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;

2. pooblaščene organizacije, ki izvajajo:
– postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
– redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za 

izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevar-
nega blaga.

(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 
odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanj-
ši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila 
v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe 
z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ 
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 30. januarja 2021 in velja do 5. fe-

bruarja 2021.

Št. 00710-12/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-2430-0023

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

232. Odlok o začasni prepovedi izvajanja 
preizkusov znanja in podaljšanju veljavnosti 
potrdil o strokovni usposobljenosti 
za upravljanje energetskih naprav 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
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O D L O K
o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja 

in podaljšanju veljavnosti potrdil o strokovni 
usposobljenosti za upravljanje energetskih 

naprav v Republiki Sloveniji

1. člen
Zaradi omejitev gibanja prebivalstva za zajezitev in ob-

vladovanje epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno 
prepoveduje izvajanje preizkusov znanja, ki se izvajajo v skladu 
s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja 
za upravljalca energetskih naprav (Uradni list RS, št. 92/15 in 
175/20).

2. člen
Veljavnost potrdil o strokovni usposobljenosti za upra-

vljanje energetskih naprav, ki zaradi začasne prepovedi iz 
prejšnjega člena tega odloka potečejo od 18. oktobra 2020 do 
28. februarja 2021, se podaljša do 31. marca 2021.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00710-9/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-2430-0015

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

233. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi 
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih  

s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih

1. člen
(1) S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi 

v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obvlado-
vanja epidemije COVID-19, in sicer v:

1. vrtcih, razen v vrtcih v statističnih regijah Gorenjska, 
Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primor-
sko-notranjska in Savinjska,

2. osnovnih šolah, razen za učence od 1. do vključno 
3. razreda v statističnih regijah Gorenjska, Koroška, Osre-
dnjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska 
in Savinjska,

3. glasbenih šolah,

4. srednjih šolah,
5. višjih strokovnih šolah, razen za študente v statističnih 

regijah Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, 
Pomurska, Primorsko-notranjska in Savinjska, za opravljanje 
laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabi-
netne vaje in vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme 
in inštrumentov),

6. dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov 
tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemo-
gočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnikov brez 
spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s 
priznano mednarodno zaščito in študentov, ki opravljajo labo-
ratorijske vaje in individualni pouk,

7. organizacijah za izobraževanje odraslih,
8. študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki 

imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih 
družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je za-
radi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj 
stalnega bivališča, ter študentov, ki opravljajo laboratorijske 
vaje in individualni pouk,

9. univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen 
za študente v statističnih regijah Gorenjska, Koroška, Osre-
dnjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska 
in Savinjska, za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega 
pouka (npr. klinične in kabinetne vaje in vaje, ki zahtevajo upo-
rabo specializirane opreme in inštrumentov).

(2) V zavodih v statističnih regijah iz 1., 2., 5. in 9. točke 
prejšnjega odstavka se zaposleni testirajo s hitrim antigenskim 
testom (HAG).

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne 

velja za:
– zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena in posamezni-

ke, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na 
primer podjemne ali avtorske pogodbe),

– člane organov zavodov iz prejšnjega člena,
– vrtce v statističnih regijah, ki niso zajete v 1. točki prve-

ga odstavka prejšnjega člena, za izvedbo nujnega varstva iz 
drugega odstavka tega člena,

– učence od 1. do 3. razreda v statističnih regijah, ki niso 
zajete v 2. točki prvega odstavka prejšnjega člena, za izvedbo 
nujnega varstva in pouka na daljavo,

– učence in dijake, ki potrebujejo nujno pomoč šolske 
svetovalne službe,

– za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z zaključeva-
njem in nadaljevanjem izobraževanja.

(2) Nujno varstvo iz tretje alineje in nujno varstvo in pouk 
na daljavo iz četrte alineje prejšnjega odstavka se izvedejo za 
otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je 
samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, 
določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list 
RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, 
zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in 
Policiji. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

3. člen
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in 

samostojni visokošolski zavodi iz 1. člena tega odloka morajo 
pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice mini-
strstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za jav-
no zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

5. člen
Izjeme, določene v 1. in 2. členu tega odloka, ki so vezane 

na statistične regije, se začnejo uporabljati 2. februarja 2021, 
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po predhodno opravljenem testu iz drugega odstavka 1. člena 
tega odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati 30. januarja 2021 in velja do 5. fe-

bruarja 2021.

Št. 00727-6/2021
Ljubljana, dne 28. januarja 2021
EVA 2021-3330-0021

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

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

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

O D L O K
o spremembah 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. 5/21 in 9/21) se v 13. členu besedilo »29. ja-
nuarja 2021« nadomesti z besedilom »5. februarja 2021«.

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

sestavni del tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati 29. januarja 2021.

Št. 00717-9/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-1711-0007

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 
»PRILOGA: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja 
visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2) 
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Kneževina Andora 
2. Republika Avstrija 
3. Kraljevina Belgija 
4. Republika Bolgarija 
5. Republika Ciper 
6. Češka republika 
7. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen pokrajin Ferski otoki in Grenlandija  
8. Republika Estonija 
9. Republika Hrvaška 
10. Francoska republika: 

– vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen 
čezmorskih ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion 

11. Italijanska republika 
12. Irska 
13. Republika Latvija 
14. Republika Litva 
15. Madžarska 
16. Kneževina Monako 
17. Zvezna republika Nemčija 
18. Kneževina Lihtenštajn 
19. Veliko vojvodstvo Luksemburg 
20. Republika Malta 
21. Kraljevina Nizozemska 
22. Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Oslo 
– administrativna enota Rogaland 
– administrativna enota Viken 

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

«. 
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235. Odlok o spremembah Odloka 
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 
in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o začasni prepovedi 

ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kine-

matografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Slove-
niji (Uradni list RS, št. 9/21) se v 2. členu:

– v prvi alineji črtata besedili »Obalno-kraška,« in »in 
Zasavska«,

– v tretji alineji besedilo »Goriška, Jugovzhodna in Po-
savska« nadomesti z besedilom »Goriška, Jugovzhodna, 
Obalno-kraška, Posavska, Zasavska«.

2. člen
V 6. členu se besedilo »29. januarja 2021« nadomesti z 

besedilom »5. februarja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-8/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-3340-0006

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

236. 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 in 175/20 – ZIUOPDVE) 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:
‒ 5. členu Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresni-

čevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 190/20, 198/20, 203/20, 2/21, 5/21 in 9/21),

‒ 8. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju špor-
tnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21 in 9/21),

‒ 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 in 9/21),

‒ 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 in 9/21),

‒ 10. členu Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-
-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21 
in 9/21)

besedilo »29. januarja 2021« nadomesti z besedilom »5. fe-
bruarja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-8/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-2711-0020

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

237. Sklep o podaljšanju ukrepa začasne ustavitve 
pozivanja oseb v zavode za prestajanje kazni 
zapora

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o zača-
snih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju ukrepa začasne ustavitve 
pozivanja oseb v zavode za prestajanje  

kazni zapora

I
Ukrep, da se novi postopki za pozivanje obsojencev na 

prestajanje kazni zapora in oseb, ki jim je odrejen nadomestni 
zapor, na prestajanje nadomestnega zapora ne začnejo, že 
začeti postopki pa se ustavijo, ki ga določa 24. člen Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
(Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se podaljša 
do 31. marca 2021.

II
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2021 in preneha veljati 

31. marca 2021.

Št. 00720-3/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-2030-0004

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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238. Sklep o podaljšanju ukrepa na področju 
davčne izvršbe

Na podlagi tretjega odstavka 118. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) je Vlada Re-
publike Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju ukrepa na področju  

davčne izvršbe

I
Ukrep iz 118. člena Zakona o interventnih ukrepih za 

pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 203/20) se podaljša do 17. marca 2021.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00712-1/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-1611-0009

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

239. Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe

Na podlagi tretjega odstavka 121. člena v zvezi s četrtim 
odstavkom 1. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri 
omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 203/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe

I
Ukrep odloga izvršbe iz 121. člena Zakona o interventnih 

ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) se podaljša do 17. mar-
ca 2021.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00720-4/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-2030-0011

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
240. Znesek minimalne plače

Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list 
RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) minister za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti določa

Z N E S E K    M I N I M A L N E    P L A Č E

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1. januarja 2021, je 1.024,24 eura.

Št. 100-2/2021
Ljubljana, dne 20. januarja 2021
EVA 2021-2611-0002

Janez Cigler Kralj
minister 

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

VRHOVNO SODIŠČE
241. Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena 

Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 
– ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 
– ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – 
ZIUPOPDVE) izdaja predsednik Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije

O D R E D B O
o posebnih ukrepih iz 83.a člena  

Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 na območju 

Republike Slovenije

1. Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/21), ki je začel veljati 17. 1. 2021, 
za 60 dni, t.j. do 17. 3. 2021, razglasila epidemijo nalezljive 
bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

2. Obseg in način poslovanja sodišč
Vsa sodišča od 1. 2. 2021 opravljajo naroke in druga 

procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo 
uradne ure v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo 
iz strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(v nadaljevanju strokovna priporočila), objavljenih in sprotno 
posodabljanih na njegovi spletni strani (zlasti ob smiselni upo-
rabi priporočil za izvajanje upravnih in drugih javnopravnih 
zadev ob epidemiji COVID-19).

Procesni roki v zadevah, v katerih so bili z Odredbo pred-
sednika Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih iz 83.a člena 
Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bo-
lezni COVID-19 na območju Republike Slovenije z dne 13. 11. 
2020 (Uradni list RS, št. 165/20 in 2/21), začasno ustavljeni, 
začnejo teči s 1. 2. 2021.

Predsedniki okrožnih sodišč, Okrajnega sodišča v Lju-
bljani, Delovnih in socialnih sodišč in Upravnega sodišča Re-
publike Slovenije v roku treh dni od dneva uveljavitve te od-
redbe, sprejmejo in na svoji spletni strani, na vstopnih točkah 
v prostore sodišč ter na drug primeren način, objavijo ustrezne 
protokole delovanja posameznega sodišča v času epidemije 
COVID-19 tako, da se glede na prostorske in druge posebne 
pogoje delovanja na posameznem sodišču, zagotovi izvajanje 
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vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje okužb. Predsedniki 
okrožnih sodišč navedene protokole sprejmejo tudi za okrajna 
sodišča iz posameznega sodnega okrožja.

3. Posebni ukrepi
Z namenom v čim večjem obsegu zagotoviti redno 

izvajanje sodne oblasti in upoštevaje epidemijo nalezljive 
bolezni COVID-19, se določajo ne glede na določbe zakona, 
ki ureja sodniško službo, določbe zakonov, ki urejajo sodne 
postopke in določbe Sodnega reda, naslednji posebni ukrepi 
za poslovanje sodišč:

3.1. Dostop do sodišča
Sodišča določijo vstopno točko v sodno stavbo za 

stranke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih 
storitev ter posebno vstopno točko v sodno stavbo za so-
dnike in sodno osebje, kjer je prostorsko to mogoče. Na 
vstopnih točkah se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi 
za preprečitev virusne okužbe nalezljive bolezni COVID-19, 
vključno z merjenjem telesne temperature vsem vstopajo-
čim.

Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 
83. člena Zakona o sodiščih stranke, njihovi pooblaščenci 
in druge osebe:

1. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo 
v postopkih, kjer je to omogočeno,

2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene 
elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci 
in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob 
predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali 
telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu.

3.2. Vrstni red reševanja zadev, naroki, seje, zasli-
šanja in druga procesna dejanja

Sodnik zagotovi spoštovanje določb Sodnega reda 
o vrstnem redu reševanja zadev in odrejanju ter določitvi 
obravnav, narokov in drugih procesnih dejanj, kolikor je 
to mogoče ob upoštevanju protokolov iz tretjega odstavka 
2. točke te Odredbe in omejitev, kot izhajajo iz strokovnih 
priporočil ter prostorskih in kadrovskih omejitev sodišča. V 
okviru navedenih pogojev se zagotavlja prednostno obrav-
navanje zadev, ki so po zakonu oziroma naravi stvari nujne 
oziroma v postopkih, za katere zakon določa, da so nujni, 
hitri, prednostni ali so v teh postopkih z zakonom določeni 
drugi načini opredelitve hitrejšega reševanja zadev.

Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični 
in prostorski pogoji, lahko izvedejo videokonferenčno, ob 
ustreznem upoštevanju ostalih procesnih pogojev za izvedbo 
procesnega dejanja.

Na narokih, sejah in zaslišanjih, ki se ne izvedejo 
videokonferenčno, mora biti razdalja med sodniki, sodnim 
osebjem, strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi ose-
bami, ki niso iz istega gospodinjstva, vsaj 2 metra, razen v 
primerih nameščenih varnostnih pregrad (na primer iz pleksi 
stekla), vsi morajo nositi zaščitno opremo, prostor pa mora 
biti razkužen in prezračen, skladno s strokovnimi priporočili. 
Vodijo se seznami prisotnosti s kontaktnimi podatki vseh 
prisotnih oseb.

3.3. Javnost glavne obravnave
Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe nale-

zljive bolezni COVID-19, varovanja zdravja in življenja ljudi 
in zagotovitve delovanja sodišč ter zagotavljanja izvajanja 
pravic in obveznosti lahko sodnik oziroma predsednik senata 
začasno omeji javnost celotne glavne obravnave ali njenega 
dela in določi druge primerne varovalne ukrepe v skladu s 
strokovnimi priporočili.

3.4. Drugi ukrepi
Druge ukrepe dodatno določi za vsa sodišča predse-

dnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za posamezno 

sodišče pa vsak predsednik sodišča, upoštevaje epidemiolo-
ško sliko v statistični regiji, kjer se sodišče nahaja.

4. Preverjanje upravičenosti ukrepov
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 

tedensko preverja upravičenost ukrepov, določenih v tej 
odredbi.

5. Veljavnost drugih ukrepov
Drugi ukrepi z dne 20. 10. 2020, izdani na podlagi Od-

redbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih 
zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 
območju Republike Slovenije št. Su 407/2020 (Uradni list 
RS, št. 148/20), ostanejo v veljavi.

6. Veljavnost odredbe
Ta odredba začne veljati 31. januarja 2021 in velja do 

vključno 17. 3. 2021.

Št. Su 407/2020-457
Ljubljana, dne 28. januarja 2021

Predsednik 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

mag. Damijan Florjančič

BANKA SLOVENIJE
242. Povprečne efektivne obrestne mere 

iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb 
bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 
do 31. 12. 2020

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potro-
šniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja 
Banka Slovenije

P O V P R E Č N E    E F E K T I V N E     
O B R E S T N E    M E R E

iz sklenjenih potrošniških kreditnih  
pogodb bank in hranilnic v obdobju  

od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020

Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih po-
trošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunane na 
način iz 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list 
RS, št. 77/16), so v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 
znašale:

Potrošniški kredit  
(glede na ročnost in znesek)

Povprečna efektivna 
obrestna mera (v %)*

do 6 mesecev in do 1.000 EUR 52,4

do 12 mesecev in do 2.000 EUR 22,8

do 36 mesecev in do 4.000 EUR 13,7

do 10 let in do 20.000 EUR 8,4

* Valuta kredita EUR

Ljubljana, dne 25. januarja 20211

Boštjan Vasle
guverner

1 Efektivne obrestne mere se upoštevajo od naslednjega dne 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBČINE
BOVEC

243. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec 
v obdobju januar–marec 2021

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 110/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Bo-
vec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je župan Občine 
Bovec dne 30. 12. 2020 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bovec  

v obdobju januar–marec 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Bovec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januar-
ja do 31. marca 2021 oziroma do sprejetja proračuna Občine 
Bovec za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah in Odlokom o proračunu Občine Bovec za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 7/20, dne 31. 1. 2020) ter sprejetimi rebalan-
si (Uradni list RS, št. 76/20, dne 25. 5. 2020, 92/20, dne 29. 6. 
2020 in 149/20, dne 20. 10. 2020).

2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog 

občine ter drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na 
podlagi proračuna občine za leto 2020 in za iste programe kot 
v letu 2020.

V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 
31. marca 2021 oziroma do sprejetja proračuna Občine Bovec 
za leto 2021 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih 
sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proraču-
na občine) v enakem obdobju leta 2020, ki so priloga k temu 
sklepu.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2021.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-

snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proraču-
nu občine.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti z istih proračunskih 
postavk kot v proračunu leta 2020.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvi-

dnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih 
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega 
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku 
3. člena tega sklepa.

5. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 
dalje.

Št. 410-01/2020-2
Bovec, dne 30. decembra 2020

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

KRŠKO

244. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun 
občinskih taks v občini Krško v letu 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) in 
3. člena Odloka o občinskih taksah v občini Krško (Uradni list 
RS, št. 107/07) je Občinski svet Občine Krško, na 19. seji, dne 
21. 1. 2021, sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih 

taks v občini Krško v letu 2021

I.
Osnovna vrednost točke iz taksnih tarif Odloka o občin-

skih taksah v občini Krško znaša 0,05 EUR/točko.

II.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen 

življenjskih potrebščin za leto 2020 na območju Republike 
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Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije in 
znaša 98,9.

III.
Nova vrednost točke za obračun občinskih taks se določi 

v vrednosti 0,0495 EUR. Pri posamičnem obračunu občinske 
takse se vrednost za plačilo zaokrožuje na dve decimalni mesti.

IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2021-O408
Krško, dne 21. januarja 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

245. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra 
št. 1/2021

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine 
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 19. seji, dne 
21. 1. 2021, sprejel

S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra  

št. 1/2021

I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na 

nepremičninah:
– parc. št. 2203/9, k.o. 1325 – Senuše,
– parc. št. 2069/126, k.o. 1325 – Senuše,
– parc. št. 2069/127, k.o. 1325 – Senuše,
– parc. št. 2069/167, k.o. 1325 – Senuše.

II.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-3/2021-O507
Krško, dne 21. januarja 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

POPRAVKI

246. Popravek Odredbe o začasnih ukrepih 
na področju organizacije in opravljanja 
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

P O P R A V E K
Odredbe o začasnih ukrepih na področju 
organizacije in opravljanja zdravstvene 

dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive  
bolezni COVID-19

V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizaci-
je in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/21) se v 
11. členu v prvi alineji naslov »Odredba o začasnih ukrepih na 
področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19« pravilno glasi »Odredba o 
začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejav-
nosti zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19«.

Št. 0070-185/2020
Ljubljana, dne 20. januarja 2021

V funkciji ministra za zdravje
Janez Janša

predsednik vlade
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VSEBINA

VLADA
229. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 779
230. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega pre-

voza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 780
231. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja 

in prodajanja blaga in storitev neposredno potro-
šnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji 781

232. Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov 
znanja in podaljšanju veljavnosti potrdil o strokovni 
usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav 
v Republiki Sloveniji 781

233. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih 
s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih 782

234. Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev 
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 783

235. Odlok o spremembah Odloka o začasni prepove-
di ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 787

236. Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 787

237. Sklep o podaljšanju ukrepa začasne ustavitve po-
zivanja oseb v zavode za prestajanje kazni zapora 787

238. Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne 
izvršbe 788

239. Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe 788

MINISTRSTVA
240. Znesek minimalne plače 788

VRHOVNO SODIŠČE
241. Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona 

o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije 788

BANKA SLOVENIJE
242. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih 

potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v 
obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 789

OBČINE
BOVEC

243. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v 
obdobju januar–marec 2021 790

KRŠKO
244. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občin-

skih taks v občini Krško v letu 2021 790
245. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra 

št. 1/2021 791

POPRAVKI
246. Popravek Odredbe o začasnih ukrepih na področju 

organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti 
zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 791
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