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DRŽAVNI ZBOR

315. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19 (ZDUOP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dodatnih ukrepih  
za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP)

Razglašam Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19 (ZDUOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 3. februarja 2021.

Št. 003-02-2/2021-2
Ljubljana, dne 4. februarja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC 

COVID-19 (ZDUOP)

PRVI DEL

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se zaradi omilitev posledic COVID-19 
spreminjajo in dopolnjujejo določbe:

1. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospo-
darstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 
175/20 – ZIUOPDVE),

2. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 
– ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE),

3. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 
in 203/20 – ZIUPOPDVE),

4. Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posle-
dic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20),

5. Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 
– popr. in 65/20),

6. Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),

7. Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 
175/20 – ZIUOPDVE).

(2) S tem zakonom se z namenom omilitev posledic 
COVID-19 odstopa od določb naslednjih zakonov:

1. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 
– ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE),

2. Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE),

3. Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. 
US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE),

4. Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 203/20),

5. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 
– ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – 
ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 
75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO),

6. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za-
varovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 
99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 
189/20 ‒ ZFRO),

7. Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 
77/17 in 73/19),

8. Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 
– odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US in 175/20 
– ZIUOPDVE),

9. Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 
46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13).

(3) S tem zakonom se določajo tudi dodatni začasni 
ukrepi za omilitev posledic COVID-19 na področju invalidskega 
varstva, socialnega varstva, delnega povračila nadomestila 
plače delavcem na začasnem čakanju na delo, zdravstvenega 
varstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, pomoči brezposel-
nim osebam, dodatek za študente, ki se izobražujejo v tujini in 
na področju zaščite, reševanja in pomoči.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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DRUGI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

1. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane  

in gospodarstvo

2. člen
V Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospo-
darstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP 
in 175/20 – ZIUOPDVE) se v 90. členu v drugem odstavku 
besedilo »15. aprila« nadomesti z besedilom »31. decembra«.

2. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19

3. člen
V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 

posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 
– ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE) se 
v 38. členu v prvem in drugem odstavku besedilo »15. aprila« 
nadomesti z besedilom »31. decembra«.

3. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19

4. člen
V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic 

drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 
in 203/20 – ZIUPOPDVE) se v 114. členu doda nov tretji od-
stavek, ki se glasi:

»(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno upo-
rabljata tudi za skupščino zbornice in skupščino združenja.«.

5. člen
V 116. členu se v prvem odstavku za besedo »sektor« doda 

besedilo »oziroma nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji«.
V drugem odstavku se za besedo »podeželja« doda be-

sedilo »razen, če predpis iz četrtega odstavka tega člena pred-
piše postopek iz 93. člena tega zakona, ko Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja odločbo izda po 
uradni dolžnosti«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Upravičeno obdobje pomoči po tem členu je od 1. ok-

tobra 2020 do 30. junija 2021, ko morajo biti izdane odločbe o 
odobritvi sredstev.«.

6. člen
V 125. členu se v prvem odstavku besedilo »opravljajo 

delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva« nadomesti 
z besedilom »so vključeni v aktivnosti in izvajanje ukrepov za 
preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitev in obvlado-
vanje COVID-19«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Sredstva za financiranje dodatka iz tega člena se 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Zahtevek za iz-
plačilo sredstev delodajalec vloži pri ministrstvu, pristojnem za 
zdravje, če je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ali pri ministr-
stvu, pristojnem za socialne zadeve, če je izvajalec na področju 
socialnega varstva. Način izstavitve zahtevkov in roke izplačil 
določi minister, pristojen za zdravje ali minister, pristojen za 
socialno varstvo.«.

4. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epidemije COVID-19

7. člen
V Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omili-

tvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 

RS, št. 203/20) se v 38. členu v prvem odstavku besedilo 
»do 31. marca 2021« nadomesti z besedilom »do 30. junija 
2021«.

V drugem odstavku se za besedilom »februar 15 dni« be-
seda »in« nadomesti z vejico in za besedilom »marec 18 dni« 
dodata vejica in besedilo »april 18 dni, maj 24 dni in junij 
24 dni«.

8. člen
V 39. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »do 

31. marca 2021« nadomesti z besedilom »do 30. junija 2021«.

9. člen
V 59. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek 109. člena ZDoh-2 se v 

letno davčno osnovo za leto 2021 ne všteva dodatek iz 88. čle-
na tega zakona.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom 
»prvega odstavka tega člena«, besedilo »prejšnjemu odstav-
ku« z besedilom »prvem odstavku tega člena« ter na koncu 
doda nov stavek, ki se glasi: »Izplačevalci dodatka iz prejš-
njega odstavka FURS sporočijo do 31. januarja 2022 podatke 
o dijakih in študentih in o višini izplačanega dodatka, ki se po 
prejšnjem odstavku na všteva v letno davčno osnovo.«.

10. člen
V 73. členu se v prvem odstavku besedilo »od 1. oktobra 

2020 do 31. marca 2021« nadomesti z besedilom »od 1. junija 
2020 do 30. junija 2021«.

V drugem odstavku se število »0,12« nadomesti s števi-
lom »0,27«.

11. člen
V 74. členu se v prvem odstavku besedilo »do 31. marca 

2021« nadomesti z besedilom »do 24. junija 2021«.
V drugem odstavku se število »20« povsod nadomesti s 

številom »18«.

12. člen
V 75. členu se v prvem odstavku besedilo »do 31. marca 

2021« nadomesti z besedilom »do 30. junija 2021«.
V drugem odstavku se za besedilom »v februarju 2021 

15 dni« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedilom »v 
marcu 2021 15 dni« dodata vejica in besedilo »v aprilu 2021 
18 dni, v maju 2021 24 dni in v juniju 2021 24 dni«.

13. člen
V 92. členu se za petnajstim odstavkom dodata nova 

šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki se glasita:
»(16) Do solidarnostnega dodatka za upokojence iz 

tretjega odstavka tega člena so upravičeni tudi prejemniki 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši de-
lovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni 
z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Repu-
bliki Sloveniji. Nadomestilo iz invalidskega zavarovanja se 
v teh primerih preračuna na polni delovni čas, solidarnostni 
dodatek pa se jim prizna ob upoštevanju preračunanega na-
domestila in zneskov iz tretjega odstavka tega člena v soraz-
mernem delu, ki je odvisen od obsega krajšega delovnega 
časa, za katerega prejemajo nadomestilo iz invalidskega 
zavarovanja. Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka 
se upošteva višina nadomestila, ki ga je uživalec prejel za 
december 2020.

(17) Izplačilo solidarnostnega dodatka za uživalce nado-
mestil iz invalidskega zavarovanja iz prejšnjega odstavka izpla-
ča ZPIZ na podlagi vložene vloge uživalca nadomestila, ki mora 
biti skupaj z dokazilom o odrejenem začasnem čakanju na delo 
oziroma odsotnosti zaradi višje sile vložena pri izplačevalcu 
solidarnostnega dodatka najpozneje do 31. marca 2021.«.
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14. člen
V 122. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021.«.

5. Gradbeni zakon

15. člen
V Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – 

popr. in 65/20) se v 41. členu za četrtim odstavkom doda nov 
peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Če pristojni upravni organ za gradbene zadeve pre-
sodi, da to pripomore k hitrejšemu in učinkovitejšemu postopku, 
lahko opravi ustno obravnavo preko videokonference, če pri 
organu obstajajo ustrezne tehnične možnosti in če je glede na 
predmet obravnavanja to mogoče. Če udeleženci nimajo teh-
ničnih možnosti za sodelovanje preko videokonference, morajo 
o tem obvestiti pristojni upravni organ za gradbene zadeve v 
roku, ki ga določi v vabilu za ustno obravnavo. Pristojni upravni 
organ za gradbene zadeve omogoči udeležencem, ki nima-
jo tehničnih možnosti za sodelovanje preko videokonference, 
neposredno spremljanje ustne obravnave v prostoru, kjer se 
izvaja, ali videokonferenčno spremljanje ustne obravnave s 
tehničnimi sredstvi, ki jih zagotovi sam ali drugi organi. Zapisnik 
ustne obravnave podpiše samo uradna oseba, ki vodi ustno 
obravnavo preko videokonference.«.

6. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2021 in 2022

16. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 

za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) se za 48. čle-
nom doda nov 48.a člen, ki se glasi:

»48.a člen
(zmanjšanje in poraba sredstev na računih)

(1) V letu 2021 se za namen financiranja omilitve posledic 
epidemije COVID-19 uporabi sredstva na računih proračuna 
države, ki se v proračunu odrazi v spremembi stanja sredstev 
na računu. Največji obseg zmanjšanja sredstev na računih 
ne sme presegati razlike med izdatki, ki so bili načrtovani v 
sprejetem proračunu države, in najvišjim obsegom izdatkov 
za državni proračun, ki ga je državni zbor določil s sprejemom 
spremembe okvira za državni proračun za leto 2021 v skladu 
s prvim odstavkom 13. člena ZFisP.

(2) Ministrstvo pravice porabe v obsegu iz prejšnjega 
odstavka samostojno prerazporedi na postavko COVID-19, v 
okviru podprograma 230401 – Sredstva za financiranje epide-
mije COVID-19.«.

7. Zakon o nalezljivih boleznih

17. člen
V Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 

– uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 
in 175/20 – ZIUOPDVE) se v 54. členu v prvem odstavku 
za 1. točko doda nova točka 1.a, ki se glasi:

»1.a če ravna v nasprotju s programi za preprečevanje, 
obvladovanje, odstranitev in izkoreninjenje nalezljivih bolezni 
iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, ki se nanašajo na 
cepljenja v času razglašene epidemije nalezljive bolezni;«.

TRETJI DEL

ODSTOP OD DOLOČB POSAMEZNIH ZAKONOV

1. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19

18. člen
Ne glede na prvi odstavek 12. člena Zakon o interventnih 

ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 

(Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – 
ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: 
ZIUOOPE) lahko pravico do subvencije od 1. februarja 2021 
dalje uveljavlja delodajalec, ki:

– je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni regi-
ster Slovenije vpisana pred 18. oktobrom 2020 ter zaposluje 
delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za poln delovni čas 
oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnosti in je 
bila pred 18. oktobrom 2020 vpisana v Register kmetijskih 
gospodarstev, in

– po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne 
more zagotavljati najmanj 90 % dela.

19. člen
(1) Ne glede na sedmi odstavek 18. člena ZIUOOPE mora 

delodajalec, ki je prejel subvencijo skrajšanja polnega delov-
nega časa, v primeru, da je od 1. januarja 2021 dalje prišlo do 
izplačil dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih 
deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za 
poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 ozi-
roma za leto 2021, o tem seznaniti Finančno upravo Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) najpozneje v dveh 
mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi 
odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki 
tečejo od dneva prejema subvencije do dneva vračila.

(2) Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vračila prejetih 
sredstev iz prejšnjega odstavka izvaja FURS, ki za postopek 
nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek.

20. člen
Ne glede na 79. člen ZIUOOPE in 42. člen Zakona o in-

terventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljnjem besedilu: 
ZIUPDV) se z globo v višini, kot je določena v ZIUOOPE, 
kaznuje tudi delodajalec, ki prejme subvencijo, odgovorna 
oseba delodajalca, prejemnika subvencije, in delodajalec po-
sameznik, prejemnik subvencije, če v roku iz prvega odstavka 
19. člena tega zakona ne seznani FURS o izplačilih oziroma 
nakupih iz prvega odstavka 19. člena tega zakona.

2. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19

21. člen
(1) Ne glede na drugi odstavek 12. člena Zakona o zača-

snih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem bese-
dilu: ZZUOOP) lahko rok predložitve negativnega izvida testa 
na prisotnost virusa SARS-CoV-2 določi Vlada Republike Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) s podzakonskim aktom.

(2) Ne glede na drugi odstavek 34. člena ZIUPDV lahko 
rok, v katerem mora oseba v tranzitu izstopiti iz Republike 
Slovenije, določi Vlada s podzakonskim aktom.

22. člen
(1) Ne glede na 40. člen ZZUOOP se izvajalcem bolni-

šnične zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži, ki 
so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali 
prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti ter 
jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih 
obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: ZZZS), iz proračuna Republike Slove-
nije povrnejo sredstva v višini 80 odstotkov razlike med polno 
vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa 
v tekočih cenah (brez ločeno zaračunljivih materialov in stori-
tev, dodatka za poseg TAVI in dodatka za robotsko asistiran 
kirurški poseg) in poročano vrednostjo programa v obdobju, 
za katerega uveljavljajo zahtevek, ki so jo izvajalci sporočili 
ZZZS-ju v tekočih cenah. Od tako dobljene vrednosti se odšteje 
80 odstotkov realizirane vrednosti storitev, ki so evidentirane 
z diagnozami za paciente, obolele za COVID-19, v skladu z 
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evidencami ZZZS na podlagi podatkov, prejetih od izvajalcev, 
in ovrednotene po cenah iz Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru 
za pogodbeno leto 2020.

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka uveljavljajo le iz-
vajalci, ki imajo hospitalizirane paciente z glavno diagnozo 
COVID-19, in sicer skupno za obdobje od 1. junija 2020 do 
31. decembra 2020 in skupno za obdobje od 1. januarja 2021 
do 31. oktobra 2021. Način izračuna višine povračila sredstev 
določi minister, pristojen za zdravje. Sredstva iz prejšnjega 
odstavka se ne upoštevajo pri končnem letnem obračunu, ki 
ga za pogodbene partnerje izvede ZZZS.

(3) Izvajalec ne more uveljavljati zahtevkov iz prvega 
odstavka tega člena, če za isto obdobje uveljavlja pravice do 
sredstev drugih interventnih ukrepov iz naslova plač, nadome-
stil plač in fiksnih stroškov za dejavnost gospodarstva, o čemer 
pri zahtevku predloži dokazilo.

(4) Zahtevek za izplačilo sredstev se vloži pri ministrstvu, 
pristojnem za zdravje, najpozneje:

– do 28. februarja 2021 za leto 2020;
– do 30. novembra 2021 za leto 2021.
(5) Vloge, o katerih do uveljavitve tega zakona še ni bilo 

odločeno, se obravnavajo v skladu s tem zakonom.
(6) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021.

23. člen
(1) Ne glede na 82. člen ZZUOOP se iz proračuna Re-

publike Slovenije in ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna 
Evropske unije, za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 
2021 zagotavljajo sredstva tudi za sofinanciranje osebne va-
rovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego 
in zdravstveno rehabilitacijo pri izvajalcih socialno varstvene 
storitve institucionalno varstvo v javni mreži skladno s 50., 
51., 52. in 54. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) v primeru izvajanja 
zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije uporabnikov, 
pri katerih je prisoten sum na okužbo s COVID-19 oziroma 
laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19.

(2) Za sofinanciranje osebne varovalne opreme se upo-
rabijo enaka merila, kot so določena za zaposlene, ki izvajajo 
osebno in socialno oskrbo.

24. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 116. člena ZZUOOP se 

veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarma-
cevtskimi sredstvi, ki potečejo v času razglašene epidemije, 
podaljša do 31. decembra 2021. Če je bila v vmesnem času 
izkaznica podaljšana, teče rok za naslednje podaljšanje od 
dneva preteka veljavnosti, ki je naveden na izkaznici.

(2) Ne glede na drugi odstavek 116. člena ZZUOOP se 
veljavnost potrdil in znakov o pravilnem delovanju naprav 
za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, ki potečejo v času 
razglašene epidemije, podaljša do 31. decembra 2021. Če 
je bila naprava za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v 
vmesnem času pregledana, teče rok za naslednji pregled 
od dneva preteka veljavnosti potrdila in znaka o pravilnem 
delovanju naprave.

3. Zakon o delovnih razmerjih

25. člen
(1) Ne glede na četrti odstavek 68. člena Zakona o de-

lovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 
– ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 
81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) 
delodajalec pred začetkom dela delavca na domu obvesti In-
špektorat Republike Slovenije za delo o:

– podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka 
in dejavnost, ki jo opravlja),

– podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo 
na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta 
dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna 
sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, pred-
videno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa 
opravljanja dela na domu),

– morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri 
opravljanju dela na domu.

(2) Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, 
obvestilo iz prejšnjega odstavka vložijo elektronsko, preko in-
formacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga 
upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.

(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena velja od 1. aprila 
do 31. decembra 2021.

4. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epidemije COVID-19

26. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 85. člena Zakona o inter-

ventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljnjem 
besedilu: ZIUPOPDVE) delodajalec vsakemu zaposlenemu, 
ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri 
se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla 
dvakratnika minimalne plače, izplača ob plači za mesec januar 
2021 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila 
vseh davkov in prispevkov.

(2) Če delavec ne dela cel mesec december, je upravičen 
do sorazmernega dela dodatka iz prejšnjega odstavka. Delavcu 
pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen 
z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne 
pripada za druge oblike odsotnosti z dela.

(3) Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka iz prvega od-
stavka tega člena sorazmerno delovnemu času, za katerega je 
sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela 
krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki 
ureja delovna razmerja.

(4) Zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih 
proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter 
tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih 
organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter 
institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki 
Sloveniji, niso upravičeni do dodatka iz prvega odstavka tega 
člena.

(5) Sredstva za izplačilo kriznega dodatka se zagotavljajo 
v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev, pridoblje-
nih iz proračuna Evropske unije.

(6) Za povračilo izplačanega dodatka zaposlenemu iz 
prvega odstavka tega člena delodajalec preko informacijskega 
sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposle-
nemu izplačal dodatek iz prejšnjega odstavka. Upravičenec 
predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elek-
tronski obliki najpozneje do konca marca 2021. FURS izplača 
povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. aprila 2021.

(7) Nadzor nad izvajanjem prvega do tretjega odstavka 
tega člena izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v 
skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor. Nadzor v zvezi 
z uveljavljanjem pravice delodajalca do povračila izplačanega 
kriznega dodatka po prejšnjem odstavku izvaja FURS, ki za 
postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni 
postopek.

(8) Določbe tega člena se ne uporabljajo za zaposlene, 
katerim je bil krizni dodatek iz 85. člena ZIUPOPDVE že izpla-
čan do začetka uporabe tega zakona.

27. člen
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje de-

lodajalec, ki ne izplača kriznega dodatka (prvi, drugi in tretji 
odstavek 85. člena ZIUPOPDVE).
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(2) Z globo od 1.500 do 8.000 eurov se kaznuje deloda-
jalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, če stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna 
oseba delodajalca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.

(4) Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec 
posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

5. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

28. člen
Ne glede na četrti odstavek 144. člena in drugi odstavek 

152. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 
95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 
28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem besedilu: 
ZPIZ-2) je najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in 
nadomestila plače za plače in nadomestila plače, izplačane za 
mesece od julija do decembra 2021, minimalna plača.

29. člen
(1) Delodajalec je za vsakega delavca, katerega plača za 

polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi 
predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno 
uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s 
kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne presega zne-
ska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači (Uradni 
list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), upravičen do povračila dela 
minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 eurov.

(2) Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom ali opravi delo v krajšem delovnem 
času od polnega, ima delodajalec pravico do subvencije iz 
prejšnjega odstavka sorazmerno delovnemu času, za katerega 
je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo.

(3) Delodajalci, neposredni in posredni uporabniki prora-
čuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tuja diplo-
matska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, 
predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in 
agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji, niso upravičeni 
do subvencije iz prvega odstavka tega člena. Delodajalec ni 
upravičen do subvencije za zaposlene v programu javnih del.

(4) Sredstva za izplačilo subvencije se zagotavljajo v pro-
računu Republike Slovenije oziroma iz sredstev, pridobljenih iz 
proračuna Evropske unije.

(5) Za pridobitev subvencije delodajalcu iz prvega odstav-
ka tega člena delodajalec preko informacijskega sistema FURS 
predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal 
in izplačal plačo iz prvega odstavka tega člena ter podatke, iz 
katerih izhaja upravičenost do subvencije. Upravičenec pre-
dloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski 
obliki najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli 
mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021. FURS izplača 
subvencijo najpozneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje 
izjave. Za pravilnost izjave delodajalec kazensko in materialno 
odgovarja.

(6) Nadzor v zvezi z uveljavljanjem pravice delodajalca do 
subvencije po tem členu izvaja FURS, ki za postopek nadzora 
smiselno uporablja zakon, ki ureja davčni postopek. Za namen 
izvajanja nadzora ima FURS pravico neposredno od delodajal-
ca pridobiti dokazila in listine, potrebne za nadzor upravičenosti 
do subvencije.

(7) Delodajalec je do subvencije upravičen za plačilo dela 
od 1. januarja do 30. junija 2021.

(8) Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, mora v primeru, 
da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, 
nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil na-
grad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 
poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, o tem 
seznaniti FURS. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, 

skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 
dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

(9) Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vračila prejete 
subvencije v skladu s prejšnjim odstavkom izvaja FURS, ki 
za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni 
postopek.

(10) Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še 
tri mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je bil 
upravičen do prejemanja subvencije, ali odpovedati pogodbe o 
zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen 
če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že 
pred uveljavitvijo tega zakona.

(11) Nadzor nad prejšnjim odstavkom izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo v skladu s predpisi, ki urejajo in-
špekcijski nadzor.

30. člen
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje delo-

dajalec, ki v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece 
po tem, začne postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz po-
slovnega razloga delavcem, za katere je bil upravičen do pre-
jemanja subvencije, ali odpove pogodbe o zaposlitvi večjemu 
številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program 
razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo 
tega zakona.

(2) Z globo od 1.500 do 8.000 eurov se kaznuje deloda-
jalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, če stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna 
oseba delodajalca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.

(4) Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec 
posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

6. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju

31. člen
(1) Ne glede na 29., 31. in 35. člen Zakona o zdravstve-

nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 
– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – 
ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem 
besedilu: ZZVZZ), tretji in osmi odstavek 137. člena ter prvi 
odstavek 167. člena ZDR-1 in 54. člen Zakona o pacientovih 
pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20) je lahko 
delavec odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni 
zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri 
zaporedne dni v kosu (v nadaljnjem besedilu: kratkotrajna od-
sotnost zaradi bolezni), in sicer največ enkrat v posameznem 
koledarskem letu.

(2) Delavec o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno 
ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti. Delavec 
v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme 
opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega 
bivanja.

(3) Če izbrani osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da je ta 
tudi po preteku obdobja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni 
še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni 
ali poškodbe, se šteje, da v tem primeru pravica do enkratne 
kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Šteje se, 
da je pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni 
izkoriščena tudi, kadar je koriščena manj kot tri zaporedne de-
lovne dni. Nadomestilo za čas začasne odsotnosti z dela se od 
prvega dne odsotnosti z dela zagotavlja v skladu s 137. členom 
ZDR-1 in določbami ZZVZZ.

(4) Nadomestilo za čas kratkotrajne odsotnosti z dela za-
radi bolezni se obračuna v višini nadomestila, ki ga delodajalec 
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obračuna in plača delavcu zaradi bolezni v skladu z osmim 
odstavkom 137. člena ZDR-1. ZZZS povrne delodajalcu izpla-
čano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi njegove zahteve za 
povračilo nadomestila. Delodajalec vloži zahtevo iz prejšnjega 
stavka v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje tri mesece po 
preteku ukrepa iz tega člena. Nadomestila se ZZZS povrnejo 
iz proračuna Republike Slovenije.

(5) Postopek vlaganja zahteve iz prejšnjega odstavka 
podrobneje določi ZZZS.

(6) Nadomestilo iz četrtega odstavka tega člena se ne 
izplača, če delavec ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena.

(7) Nadzor nad izvajanjem ukrepa iz tega člena opravlja 
ZZZS.

(8) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021.

7. Zakon o lekarniški dejavnosti

32. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 79. člena Zakona o lekar-

niški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) se 
magistru farmacije, ki samostojno opravlja delo v lekarniški 
dejavnosti in je imel na dan uveljavitve tega zakona veljavno 
licenco, veljavnost licence podaljša, in sicer za eno leto.

(2) Postopek za podaljšanje licence iz tega člena se zač-
ne po uradni dolžnosti.

8. Zakon o prekrških

33. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 202.d člena Zakona o 

prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 
15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US in 175/20 – ZIUOPDVE; v 
nadaljnjem besedilu: ZP-1) lahko storilci, ki jim preizkusna doba 
poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do preklica epidemije 
COVID-19, ki je na dan uveljavitve tega zakona v veljavi v 
Republiki Sloveniji, izpolnijo obveznosti, naložene s sklepom 
sodišča o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja (udeležba v programu dodatnega usposabljanja za 
varno vožnjo, udeležba v edukacijski delavnici ali udeležba 
v psihosocialni delavnici), najpozneje v enem letu po poteku 
preizkusne dobe.

(2) Ne glede na drugi odstavek 202.e člena ZP-1 sodišče 
o izpolnitvi obveznosti, naložene s sklepom o odložitvi izvršitve 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, odloča po pote-
ku roka iz prejšnjega odstavka.

9. Zakon o verski svobodi

34. člen
Ne glede na prvi odstavek 27. člena Zakona o verski 

svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 
– ZUJF in 100/13) se za pokritje prispevkov za socialno var-
nost v višini naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost 
določi osnova v višini povprečne plače za predzadnji mesec 
pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova: za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prispevek 
zavarovanca) ter za obvezno zdravstveno zavarovanje (pri-
spevek zavarovanca).

35. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za kulturo, v 15 dneh od uve-

ljavitve tega zakona po uradni dolžnosti izda nove odločbe, 
s katerimi uskladi višino do uveljavitve tega zakona verskim 
uslužbencem registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti 
že priznane namenske državne finančne pomoči iz državnega 
proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost, z višino 
te pomoči iz prejšnjega člena.

(2) Ukrep iz prejšnjega člena velja od 1. januarja 2021 do 
30. aprila 2021.

ČETRTI DEL

ZAČASNI UKREPI

1. Začasni ukrep na področju invalidskega varstva

36. člen
(enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine)

(1) Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka 
za druge ranljive skupine oseb po tem členu so:

– upravičenci po zakonu, ki ureja vojne veterane, ki pre-
jemajo veteranski dodatek kot edini prejemek;

– upravičenci po zakonu, ki ureja vojne invalide, ki preje-
majo družinski dodatek kot edini prejemek;

– upravičenci do nadomestila po 5. in 8. členu Zakona 
o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18).

(2) Enkratni solidarnostni dodatek iz prejšnjega odstavka 
se izplača v višini 150 eurov.

(3) Enkratni solidarnostni dodatek iz prvega odstavka tega 
člena se izplača do 30. aprila 2021.

(4) Do enkratnega solidarnostnega dodatka po prvem 
odstavku tega člena so upravičenci upravičeni le, če niso hkrati 
upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka po drugih 
podlagah.

(5) Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega do-
datka iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija iz državnega 
proračuna.

(6) Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne 
šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo 
pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni 
pomoči.

(7) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkra-
tnega solidarnostnega dodatka iz tega člena ne plača doho-
dnina.

2. Začasni ukrepi na področju socialnega varstva

37. člen
(enkratni solidarnostni dodatek za dijake starejše od 18 let)

(1) Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 eurov se do 
31. marca 2021 izplača dijakom s stalnim ali začasnim prebi-
vališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 
redno izobražujejo po javnoveljavnih izobraževalnih programih 
v Republiki Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vklju-
čeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na pod-
lagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2 in so dopolnili 18 let 
pred 19. oktobrom 2020. Dijaki oddajo zahtevek za nakazilo 
enkratnega solidarnostnega dodatka do 28. februarja 2021.

(2) Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, posreduje mi-
nistrstvu, pristojnemu za družino, za potrebe preverjanja upra-
vičenosti do enkratnega solidarnostnega dodatka iz prejšnjega 
odstavka, v elektronski obliki podatke iz Centralne evidence 
udeležencev vzgoje in izobraževanja, in sicer EMŠO in status 
upravičenca.

(3) Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega do-
datka za dijake zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna 
Republike Slovenije.

(4) Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne 
šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo 
pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni 
pomoči.

(5) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkra-
tnega solidarnostnega dodatka za dijake ne plača dohodnina.

38. člen
(pomoč humanitarnim organizacijam)

(1) Iz proračuna Republike Slovenije se Rdečemu križu 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RKS) in Slovenski Karitas (v 
nadaljnjem besedilu: Karitas) za obdobje od 1. januarja 2021 
do 30. junija 2021 nameni sredstva za zagotavljanje ukrepov 
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reševanja, lajšanja in preprečevanja socialnih posledic epi-
demije COVID-19 pri izvajanju dodatne pomoči prejemnikom 
hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim upo-
rabnikom.

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se glede na povpre-
čen obseg uporabnikov določi po številu razdelilnih mest hrane 
iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim uporabnikom 
po območjih. Za eno razdelilno mesto hrane se za RKS določi 
6.000 eurov, za Karitas pa 1.000 eurov.

(3) Iz proračuna Republike Slovenije se RKS zagotovijo 
dodatna sredstva za nemoteno izvajanje dejavnosti v okviru 
javnih pooblastil opredeljenih v 9. členu Zakona o Rdečem 
križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10). Kot merilo se 
uporabi 20 odstotni delež prihodkov iz naslova dotacij iz prora-
čuna Republike Slovenije za javna pooblastila v preteklem letu.

(4) Zahtevke za sredstva iz prvega odstavka tega člena 
se vložijo pri ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve, zah-
tevki za izplačilo sredstev iz prejšnjega odstavka pa se vložijo 
pri ministrstvu, pristojnem za obrambo. Način izstavitve zah-
tevkov določi minister pristojen za socialne zadeve, in minister 
pristojen za obrambo. Zahtevek za obdobje od 1. januarja 2021 
do 31. marca 2021 vloži izvajalec najpozneje do 15. aprila 
2021, za obdobje od 1. aprila 2021 do 30. junija 2021, najpo-
zneje do 15. julija 2021, pri pristojnem ministrstvu. Upravičencu 
se sredstva izplačajo najpozneje do zadnjega dne meseca, ki 
sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.

3. Začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače 
delavcem na začasnem čakanju na delo

39. člen
(namen ukrepa in upravičenci)

(1) Pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila 
plače delavcem na začasnem čakanju na delo po tem zakonu 
lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, regi-
striran najpozneje na dan 31. december 2020, ki delavcem 
začasno ne more zagotavljati dela zaradi epidemije ali posledic 
epidemije, razen:

– neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike 
Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov 
iz javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70 odstotkov,

– delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško de-
javnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejav-
nosti in ima več kot 10 zaposlenih na dan 31. december 2020,

– tuja diplomatska predstavništva in konzulati, medna-
rodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij 
ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki 
Sloveniji.

(2) Do ukrepa iz prejšnjega odstavka so upravičeni tudi 
tisti delodajalci, ki ne izpolnjujejo in ne dosežejo pogoja iz 
tretjega odstavka tega člena in imajo status humanitarne or-
ganizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDRu-1) ali status invalidske organi-
zacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, 
št. 108/02 in 61/06 – ZDRu-1).

(3) Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po 
njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic 
epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 
oziroma 2020. Če niso poslovali v celotnem letu 2019, 2020 
oziroma 2021, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, 
ki so se jim po njihovi oceni povprečni mesečni prihodki v letu 
2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 
20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 
2019, 2020 oziroma 2021.

(4) Prihodki iz prejšnjega odstavka so čisti prihodki od 
prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadome-
stila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

(5) Če pogoji iz tega člena ob predložitvi letnih poročil za 
leto 2021 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva 
na podlagi ukrepa. Če vlogo vloži delodajalec, registriran po 

31. decembru 2020, Zavod Republike Slovenije za zaposlo-
vanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) vlogo s sklepom zavrže. 
Zoper sklep ni pritožbe.

(6) Subjekt, ki je uveljavil delno povračilo nadomestila 
plače delavcem na začasnem čakanju na delo po tem členu 
in naknadno ugotovi, da ni izpolnil pogoja upada prihodkov, o 
tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna 
davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za ob-
dobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, 
oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov 
iz dejavnosti za leto 2021, in vrne znesek prejete pomoči 
v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo do 
plačila, se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti po 
Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni 
list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem 
besedilu: ZPOMZO-1).

(7) Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vračil prejetih 
povračil nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na 
delo po petem in šestem odstavku tega člena izvaja FURS, ki 
za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni 
postopek.

40. člen
(omejitev)

(1) Delodajalec iz prejšnjega člena lahko napoti posame-
znega delavca na začasno čakanje na delo najdlje za obdobje 
od 1. februarja do 30. aprila 2021.

(2) Vlada lahko ukrep iz prejšnjega člena s sklepom po-
daljša največ dvakrat za obdobje enega meseca, vendar ne dlje 
kot do 30. junija 2021.

(3) V primeru podaljšanja ukrepa iz prejšnjega odstavka 
lahko delodajalec delavca napoti na začasno čakanje najdlje 
do izteka obdobja, navedenega v sklepu vlade o podaljšanju 
ukrepa.

41. člen
(pravice in obveznosti delavcev)

(1) Delavec, ki je napoten na začasno čakanje na delo, in 
delodajalec zanj prejema povračilo izplačanega nadomestila 
plače, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, 
razen tistih, ki so drugače urejene s tem zakonom.

(2) Delavec ima v času začasnega čakanja na delo po 
tem zakonu dolžnost, da se na zahtevo delodajalca vrne na 
delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu. Delodajalec 
mora o tem predhodno obvestiti ZRSZ.

(3) Če je bila plača delavca znižana zaradi določitve kraj-
šega polnega delovnega časa pri delodajalcu, se za določitev 
osnove za nadomestilo plače za čas začasnega čakanja na 
delo upošteva plača ali osnova za nadomestilo plače v zadnjih 
treh mesecih pred določitvijo krajšega polnega delovnega časa.

(4) Če delavec v dogovoru z delodajalcem v času začas-
nega čakanja na delo izrabi pravico do letnega dopusta, ima 
za čas izrabe letnega dopusta pravico do nadomestila plače v 
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

(5) Delodajalec delavca pisno napoti na začasno čakanje 
na delo. V pisnem napotilu določi čas začasnega čakanja na 
delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne 
na delo, ter višino nadomestila plače.

(6) Delavec se lahko v času odrejenega čakanja na delo v 
skladu z določbami zakona, ki ureja trg dela, prijavi v evidenco 
iskalcev zaposlitve in se lahko vključi v ukrepe, ki se zagota-
vljajo prijavljenim iskalcem zaposlitve.

(7) V času dela s polnim delovnim časom delavec ni zave-
zan izvajati aktivnosti iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
v skladu z zakonom, ki ureja trg dela.

(8) Če se delavec na podlagi soglasja delodajalca vklju-
či v ukrepe iz šestega odstavka tega člena, je ne glede na 
prvi odstavek 42. člena tega zakona, višina za nadomestilo 
plače določena v višini, kot je določena v sedmem odstavku 
137. člena ZDR-1.
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42. člen
(višina nadomestila plače)

(1) Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pra-
vico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, 
ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti 
zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

(2) Nadomestilo plače, določeno v skladu s prejšnjim 
odstavkom, ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki 
Sloveniji.

43. člen
(delavci s pravicami iz socialnih zavarovanj)

(1) Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo 
upravičen do odsotnosti z dela ali med trajanjem začasnega 
čakanja na delo pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi 
predpisov o zdravstvenem zavarovanju, starševskem varstvu 
ali druge upravičene odsotnosti ter do ustreznega nadomestila 
plače ali plačila prispevkov, se nadomestilo plače iz prejšnjega 
člena v tem času ne izplačuje.

(2) Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo 
ali med trajanjem začasnega čakanja na delo upravičen do 
dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo 
na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na 
podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem 
varstvu, se nadomestilo plače iz prejšnjega člena v tem času 
izplačuje v sorazmernem delu, delavec pa zadrži pravico do 
prejemkov oziroma plačila prispevkov iz socialnih zavarovanj 
po teh predpisih, kot da bi delal.

44. člen
(višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače)

(1) Višina delnega povračila izplačanega nadomestila pla-
če iz 42. člena tega zakona s strani Republike Slovenije znaša 
80 odstotkov nadomestila plače in je omejena z višino pov-
prečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 
2020. V 80 odstotkov nadomestila plače, ki ga krije Republika 
Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa 
socialna zavarovanja (bruto I).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko znaša višina 
povračila izplačanega nadomestila za plače iz 42. člena tega 
zakona s strani Republike Slovenije 100 odstotkov za delo-
dajalce, pri katerih skupni znesek javnih sredstev, prejetih 
skladno s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe 
državnih pomoči v podpro gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 
(UL C št. 91I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenega 
s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za 
ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu 
COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam 
članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov 
2021/C 34/06 (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2020, str. 6), (v nadalj-
njem besedilu: Začasni okvir), ni presegel 1,8 milijona eurov na 
posamezno podjetje oziroma skupna pomoč ni oziroma ne bo 
presegla 270.000 eurov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva 
in akvakulture ali 225.000 eurov na podjetje, dejavno na pod-
ročju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, pri čemer se 
v maksimalno določen znesek všteva tudi pomoč, ki jo bo prejel 
do konca upravičenosti po tem zakonu. Vsi navedeni zneski 
morajo biti izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali 
drugih dajatev. Višina povračila izplačanega nadomestila pla-
če je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki 
Sloveniji. V 100 odstotkov povračila izplačanega nadomestila 
plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo 
plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).

(3) Za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije COVID-19 
s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno, je 
v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena v povračilo 
nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno na-
domestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

(4) Delodajalec vlogi za uveljavitev povračila izplačanega 
nadomestila plače iz prejšnjih odstavkov predloži izjavo, da iz 
naslova državnih pomoči po interventnih zakonih ni oziroma ne 
bo presegel 1,8 milijona eurov na posamezno podjetje oziroma 
skupna pomoč ne presega 270.000 eurov na podjetje, dejavno 
v sektorju ribištva in akvakulture ali 225.000 eurov na podjetje, 
dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvo-
dov, za katero kazensko in materialno odgovarja. Delodajalec 
se pri uveljavitvi pravice odloči, ali bo uveljavljal povračilo 
izplačanega nadomestila plače v višini 100 odstotkov ali 80 od-
stotkov, in sicer pri oddaji vloge preko ZRSZ.

(5) Delodajalec upravičenost do delnega povračila izpla-
čanega nadomestila za plače iz 42. člena tega zakona s strani 
Republike Slovenije dokazuje z dokazili iz četrtega odstavka 
45. člena tega zakona in izjavo iz prejšnjega odstavka.

(6) Delodajalec, ki je neposredni ali posredni uporabnik 
proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, ka-
terega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2020 nižji od 
70 odstotkov, lahko uveljavlja povračilo izplačanega nadomesti-
la plače le v višini deleža, ki je enak deležu njegovih prihodkov 
iz nejavnih virov.

45. člen
(postopek in način uveljavljanja povračila nadomestila plače)

(1) Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih 
nadomestil plače po tem zakonu z vlogo, ki jo vloži v elektronski 
obliki pri ZRSZ v osmih dneh od napotitve delavca na začasno 
čakanje na delo.

(2) V primeru podaljšanja ukrepa na podlagi drugega 
odstavka 40. člena tega zakona do 30. junija 2021, je mogo-
če vlogo v roku iz prejšnjega odstavka vložiti najpozneje do 
30. junija 2021.

(3) Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače iz 
prejšnjega odstavka ne more uveljavljati delodajalec:

– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle 
obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne 
izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan vložitve vloge 
ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 
dne oddaje vloge;

– če je nad njim uveden postopek stečaja ali ki se nahaja 
v likvidacijskem postopku.

(4) Vlogi iz prvega odstavka tega člena delodajalec priloži:
– oceno upada prihodkov,
– dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na 

delo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslov-
nega razloga,

– izjavo, za pravilnost katere kazensko in materialno 
odgovarja, da ima na dan vložitve vloge plačane vse zapadle 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo,

– izjavo, za pravilnost katere kazensko in materialno 
odgovarja, da ima na dan vložitve vloge izpolnjene obveznosti 
iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 
dne oddaje vloge,

– izjavo, da je zaposlenim na dan vložitve vloge izplačal 
vsa nadomestila plače, in

– izjavo iz četrtega odstavka 44. člena tega zakona.
(5) Delodajalec, katerega zaposlitve so neposredno ali 

posredno sofinancirane iz proračuna Republike Slovenije preko 
posebnih programov in lahko uveljavlja povračilo nadomestila 
plače le v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo 
subvencijo, v vlogi navede delež financiranja iz proračuna Re-
publike Slovenije v letu 2020 oziroma 2021.

(6) ZRSZ odloči o vlogi v 15 dneh od vložitve vloge s 
sklepom. Zoper sklep ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
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(7) Sklep o povračilu izplačanih nadomestil plače mora 
vsebovati zlasti predmet, osnovo za izračun nadomestil plače, 
način izračuna povračila nadomestil plače, višino povračila 
nadomestil plače, vsebino zahtevkov za povračilo nadomestil 
plače in njihovih prilog, razloge za zavrnitev zahtevka za povra-
čilo, rok za izplačilo, obdobje vračanja sredstev, spremljanje in 
poročanje, sankcije za kršitev sklepa ter nadzor nad njegovim 
izvajanjem.

(8) Delno povračilo nadomestila plače, razen za delavce, 
za katere plačilo nadomestila plače ne bremeni delodajalca, 
se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali 
v celoti, in sicer deseti dan meseca, ki sledi mesecu izplačila 
nadomestila plače po tem zakonu.

(9) Delodajalcu pripada povračilo nadomestila plače za 
dejansko mesečno oziroma tedensko obveznost, za prazničen 
in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi delavec na 
ta dan dejansko delal.

(10) Če je delodajalec napotil delavce na začasno čakanje 
na delo že pred uveljavitvijo tega zakona za obdobje od 1. fe-
bruarja 2021, lahko vloži vlogo iz prvega odstavka tega člena 
v osmih dneh od uveljavitve tega zakona, če izpolnjuje vse 
pogoje za uveljavitev pravice.

46. člen
(izvajanje nadzora nad dodelitvijo in izplačevanjem 

nadomestil plače ter izvajanjem sklepa)
(1) Delodajalec, ki uveljavi povračilo nadomestil plač, 

mora ZRSZ omogočiti administrativni in finančni nadzor nad 
izpolnjevanjem obveznosti iz sklepa iz šestega odstavka prejš-
njega člena. V primeru nadzora na kraju samem mora ZRSZ 
omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke 
v zvezi z izvajanjem tega zakona.

(2) Za potrebe izplačevanja povračil nadomestil plače in 
izvajanja nadzora ima ZRSZ pravico brezplačno pridobivati 
podatke o delavcih na začasnem čakanju na delo iz zbirk po-
datkov od ZZZS, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije, upravljavca Centralnega registra prebivalstva 
ter FURS, in sicer:

– osebno ime,
– EMŠO,
– zavarovalno podlago ter
– podatke o izplačanih plačah in plačanih prispevkih za 

socialno varnost.
(3) Za namen izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem skle-

pa ima ZRSZ pravico tudi neposredno od delodajalca pridobi-
vati dokazila in listine, iz katerih je razviden način uveljavljanja 
pravic po tem zakonu, na katerih mora delodajalec prekriti 
oziroma iz katerih mora izločiti tiste dele listin, ki niso nujni za 
ugotovitev razloga prenehanja zaposlitve in za vročitev takšne 
listine.

(4) Podatki, ki jih pridobi ZRSZ na podlagi tega zakona, 
se ne smejo pošiljati tretjim osebam, hranijo pa se deset let po 
njihovi pridobitvi, razen v anonimizirani obliki za raziskovalne 
namene.

(5) Po preteku roka hrambe iz prejšnjega odstavka se 
podatki blokirajo in obravnavajo v skladu s predpisi, ki urejajo 
poslovanje organov javne uprave s stalno zbirko dokumentar-
nega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim gradivom.

(6) Po blokiranju v skladu s prejšnjim odstavkom se po-
datki iz drugega odstavka tega člena hranijo 30 let.

47. člen
(obveznosti delodajalca)

(1) V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil 
plače za delavce na začasnem čakanju na delo po tem zakonu 
mora delodajalec delavcem izplačevati nadomestila plače.

(2) V obdobju iz prejšnjega odstavka delodajalec ne sme 
odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega 
časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju 
na delo.

(3) Če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo, o 
tem predhodno obvesti ZRSZ.

(4) Delodajalec v obdobju prejemanja delnega povračila 
nadomestila plače ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na 
začasno čakanje na delo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi 
večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je 
bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 
13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil pravi-
ce do povračila nadomestila plače po tem zakonu, Zakonu o in-
terventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE), 
ZIUOOPE, ZIUPDV ali ZZUOOP (kršitev prepovedi odpušča-
nja). Delodajalec ne more uveljavljati nadomestila plače za ča-
kanje na delo doma za delavca v času teka odpovednega roka.

(5) Če delodajalec ravna v nasprotju s prvim, drugim, 
tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, mora prejeta sredstva 
vrniti v celoti.

(6) Delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva v 
skladu s tem zakonom, prejeta sredstva vrne v celoti, če začne 
postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
v obdobju:

– prejemanja sredstev in
– po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju 

prejemanja sredstev.
(7) Delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva po 

tem zakonu iz naslova ukrepa delnega povračila nadomestila 
plače delavcem na začasnem čakanju na delo, prejeta sredstva 
vrne v celoti, če je pri oddaji vloge za uveljavitev pravice pre-
dložil neresnično izjavo, da ima na dan vložitve vloge plačane 
vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, neresnično izjavo, da ima na dan vložitve 
vloge izpolnjene obveznosti iz naslova predložitve vseh obra-
čunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 
za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge ali neresnično 
izjavo, da je zaposlenim na dan vložitve vloge izplačal vsa 
nadomestila plače.

(8) Delodajalec, ki prejema ali je prejemal sredstva iz 
naslova ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem 
na začasnem čakanju na delo na podlagi drugega odstavka 
44. člena tega zakona, mora, če je skupna višina prejetih 
javnih sredstev presegla zgornjo omejitev iz drugega odstavka 
44. člena tega zakona, prejeta sredstva v presežku vrniti.

(9) Delodajalec, ki je prejel povračilo nadomestila plače 
delavcem na začasnem čakanju na delo po tem zakonu, mora 
v primeru, da je od 1. februarja 2021 dalje prišlo do izplačila 
dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev 
izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno 
uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 
2021 o tem obvestiti FURS najpozneje v dveh mesecih po iz-
plačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odloč-
be, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po ZPOMZO-1, ki 
tečejo od dneva prejema delnega povračila nadomestila plače 
delavcem na začasnem čakanju na delo do dneva vračila.

(10) Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vračila preje-
tih sredstev iz prejšnjega odstavka izvaja FURS, ki za postopek 
nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek.

48. člen
(vložitev vloge)

(1) Ne glede na prvi odstavek 40. člena in prvi odstavek 
45. člena tega zakona lahko pravico do delnega povračila 
nadomestila plače v osmih dneh od uveljavitve tega zakona 
uveljavi tudi delodajalec, ki je izpolnjeval pogoje za uveljavitev 
pravice do delnega povračila nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo po ZZUOOP in je delavce napotil 
na začasno čakanje na delo v obdobju od 16. do 31. januarja 
2021.
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(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se glede višine del-
nega povračila nadomestila plače uporabljajo določbe 44. člena 
tega zakona, pri čemer je v nadomestilo plače, ki ga krije 
Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače s prispevki 
delavca (bruto I).

49. člen
(inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 39. do 48. člena tega 
zakona opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v 
skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor.

50. člen
(pogoji dodelitve državne pomoči za ukrep delnega povračila 
nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo)

(1) Ukrep iz tega poglavja se izvaja v skladu s točko 3.10. 
Začasnega okvirja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ukrep iz drugega 
odstavka 44. člena tega zakona izvaja v skladu s točko 3.1. 
Začasnega okvirja.

(3) Skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroš-
kov, ki se financirajo tudi iz drugih javnih virov, ne sme preseči 
omejitev, določenih s tem zakonom.

(4) Subvencija se lahko kombinira tudi z drugimi ukrepi za 
podporo ohranjanju delovnih mest, če kombinirana podpora ne 
povzroči prekomernega nadomestila za stroške plač posame-
znega delavca.

51. člen
(pridobivanje podatkov za namen izvajanja nadzora)
Za namen izvajanja nadzora pravilnosti izjav iz četrtega 

odstavka 45. člena tega zakona, v zvezi z izpolnjevanjem po-
goja plačila zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev 
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, in pogoja predložitve vseh obraču-
nov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge, za uveljavitev 
pravice do povračila nadomestila za čas čakanja na delo, ima 
ZRSZ pravico brezplačno pridobiti od FURS podatke o zapadlih 
neplačanih obveznostih iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, na dan vložitve vloge za povračilo nadome-
stila plače za čas čakanja na delo in podatke o predložitvi 
vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja na dan vložitve vloge za obdobje zadnjih petih let 
do dneva oddaje vloge za povračilo nadomestila plače za čas 
čakanja na delo.

52. člen
(obročno vračilo pomoči)

(1) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko FURS 
in ZRSZ, ki sta pristojna za ugotavljanje vračila neupravičeno 
prejetih sredstev, izplačanih na podlagi zakonov, ki urejajo 
interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19, dovolita 
obročno plačilo dolga iz tega naslova v največ šestih mesečnih 
obrokih v obdobju šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti 
pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.

(2) Za čas, ko je dovoljeno obročno plačilo v skladu s 
tem zakonom, se za odloženi znesek (vključno z zamudnimi 
obrestmi) ne zaračunajo obresti.

(3) Če je organ dovolil obročno plačilo, prejemnik sredstev 
pa zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zapadlosti 
neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani 
obroki. Organ v odločbi, s katero dovoli obročno plačilo, preje-
mnika sredstev opozori na posledice zamude.

(4) Organ, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja davčni 
postopek, zavaruje izpolnitev in plačilo obveznosti.

(5) Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem členu, se smi-
selno uporablja zakon, ki ureja davčni postopek.

53. člen
(kazenske določbe na področju ukrepa delnega povračila 

nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo)
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje delo-

dajalec, ki:
1. v roku ne obvesti FURS o obveznosti vrnitve sredstev 

(šesti odstavek 39. člena),
2. ne omogoči administrativnega in finančnega nadzora 

(prvi odstavek 46. člena),
3. izplača nadomestila plače v nasprotju s tem zakonom 

(prvi odstavek 47. člena),
4. v času prejemanja delnega povračila nadomestila plače 

delavcem odredi nadurno delo ali začasno prerazporedi delovni 
čas (drugi odstavek 47. člena),

5. predhodno ne obvesti ZRSZ o tem, da je delavca po-
zval, da se vrne na delo (tretji odstavek 47. člena),

6. v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila 
plače začne postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslov-
nega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na 
delo ali odpove pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev 
iz poslovnih razlogov (četrti odstavek 47. člena),

7. predloži neresnično izjavo:
– o plačilu vseh zapadlih obveznosti iz naslova obveznih 

dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira 
davčni organ, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, 
na dan vložitve vloge,

– o izpolnjenih obveznostih iz naslova predložitve vseh 
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega raz-
merja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge, na dan 
vložitve vloge

– da je zaposlenim na dan vložitve vloge za uveljavitev 
pravice do povračila nadomestila plače za čas začasnega ča-
kanja na delo izplačal vsa nadomestila plače (sedmi odstavek 
47. člena),

8. v roku ne obvesti FURS o obveznosti vrnitve sredstev 
(deveti odstavek 47. člena).

(2) Z globo od 1.500 do 8.000 eurov se kaznuje deloda-
jalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev, če stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna 
oseba delodajalca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.

(4) Z globo od 450 do 1.200 eurov se kaznuje delodajalec 
posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

4. Začasni ukrepi na področju zdravstvenega varstva

54. člen
(zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave)

(1) Za potrebe zagotavljanja zdravstvene nege, fiziote-
rapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo 
z virusom SARS-CoV-2 in se po zaključenem bolnišničnem 
zdravljenju zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v 
domače okolje (v nadaljnjem besedilu: podaljšana obravnava), 
se zagotovijo dodatne zmogljivosti v objektih, ki izpolnjujejo 
pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti z nastanitvijo (v na-
daljnjem besedilu: objekti za podaljšano obravnavo). Objekte, 
izvajalce in druge pogoje za izvajanje podaljšane obravnave 
določi minister, pristojen za zdravje.

(2) Oseba, odgovorna za vodenje dejavnosti podaljšane 
obravnave, je diplomirana medicinska sestra, ki izpolnjuje po-
goje iz 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 
88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 
– ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: 
ZZDej) ter ima najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju 
vodenja in organizacije zdravstvene nege.

(3) Zagotavljanje podaljšane obravnave osebi iz prvega 
odstavka tega člena traja največ 30 dni in se na podlagi ocene 
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odgovorne osebe iz prejšnjega odstavka lahko podaljša največ 
enkrat za naslednjih 30 dni.

(4) Sredstva za delovanje objektov za podaljšano obrav-
navo, prevoze v in iz objektov za podaljšano obravnavo, koordi-
nacijo zmogljivosti objektov za podaljšano obravnavo, vključno 
s koordinacijo prevozov, in zagotavljanje storitev podaljšane 
obravnave se zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske 
unije.

(5) Ukrepi iz tega člena veljajo do 31. decembra 2021. 
Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom za obdobje 
šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

55. člen
(financiranje zdravljenja s kisikom v socialno varstvenih  

in vzgojno-izobraževalnih zavodih)
(1) Za namen izvajanja zdravstvene nege in zdravstvene 

rehabilitacije oskrbovancem in za namen izvajanja podaljšane 
obravnave iz prejšnjega člena se javnim socialno varstvenim 
in javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom iz 8. člena ZZDej 
ter izvajalcem podaljšane obravnave iz prejšnjega člena iz 
sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev, pri-
dobljenih iz proračuna Evropske unije, zagotovi financiranje 
sredstev za zagotavljanje kisika, ki ga prejemajo osebe, ki 
zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 potrebujejo podporo s 
kisikom oziroma pri njih po COVID-19 vztraja pljučna insufici-
enca s saturacijo kisika pod 90 odstotkov.

(2) Izvajalci iz prejšnjega odstavka za vsako osebo vodijo 
zdravstveno dokumentacijo, iz katere mora biti razvidno, kdo 
in kdaj je predpisal zdravljenje s kisikom ter čas trajanja zdra-
vljenja s kisikom.

(3) Izvajalci iz prvega odstavka tega člena pri ZZZS-ju 
uveljavljajo stroške, povezane z zdravljenjem s kisikom, za 
osebe iz prvega odstavka tega člena, v višini in na način, kot jih 
določajo cenovni standardi in izvedbena pravila ZZZS.

(4) Izvajalci iz prvega odstavka tega člena zahtevke za 
povračilo stroškov iz tega člena, izvedenih v preteklem me-
secu, posredujejo ZZZS-ju do petega dne v mesecu, na nji-
hovi podlagi pa ZZZS posreduje do desetega dne v mesecu 
zahtevek ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ki izvrši plačilo 
zahtevka ZZZS-ja v desetih dneh po njegovem prejemu. ZZZS 
izvajalcem iz prvega odstavka tega člena izvede povračilo 
stroškov storitev naslednji dan od prejema sredstev ministrstva, 
pristojnega za zdravje. Zahtevki izvajalcev iz prvega odstavka 
tega člena za povračilo stroškov storitev, ki niso posredovani 
ZZZS-ju do petega dne v mesecu, se vključijo v naslednji zah-
tevek ZZZS-ja za povračilo stroškov.

(5) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021.

56. člen
(zbiranje podatkov o hospitaliziranih pacientih,  

obolelih za COVID-19)
(1) Za namen epidemiološkega spremljanja COVID-19 

in spremljanja ukrepov ali programov za varstvo prebivalstva 
pred COVID-19 in okužbami z virusom SARS-CoV-2 bolnišnice 
Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (v nadaljnjem bese-
dilu: NIJZ), v skladu z metodološkimi navodili NIJZ, tedensko 
sporočajo podatke o:

1. številu pacientov, sprejetih v bolnišnice zaradi re-
snih akutnih okužb dihal, od teh številu testiranih na virus 
SARS-CoV-2 in številu potrjenih bolezni COVID-19,

2. številu pacientov, sprejetih v enote intenzivnega zdra-
vljenja zaradi resnih akutnih okužb dihal, od teh številu testira-
nih na virus SARS-CoV-2 in številu potrjenih bolezni COVID-19,

3. številu pacientov s potrjeno okužbo z virusom 
SARS-CoV-2, ki so bili v bolnišnico sprejeti zaradi drugih ra-
zlogov (npr. porod),

4. številu primerov bolezni COVID-19, ki so se razvili v 
bolnišnici, ker so bili v inkubaciji ob sprejemu v bolnišnico,

5. številu primerov bolezni COVID-19, ki so se razvili v 
bolnišnici in so bili pridobljeni v bolnišnici,

6. številu pacientov, obolelih za COVID-19, ki so bili od-
puščeni iz bolnišnice,

7. številu umrlih pacientov, obolelih za COVID-19, od teh 
številu umrlih v enotah intenzivnega zdravljenja.

(2) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2022.

57. člen
(rok za določitev odgovornega nosilca zdravstvene 

dejavnosti)
Koncesionarji, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na pod-

lagi koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe, ki je bila skle-
njena pred 17. decembrom 2017, morajo do 17. decembra 2022 
določiti odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti v skladu 
z določbami druge alineje prvega odstavka 44.č člena ZZDej.

5. Začasni ukrep na področju kmetijstva, gozdarstva  
in prehrane

58. člen
(višja sila in izjemne okoliščine pri izvedbi ukrepov kmetijske 
politike, povezane z zamejitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2)

(1) Aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja virusa 
SARS-CoV-2, za zajezitev epidemije COVID-19, in omilitev 
njenih posledic, se za namene financiranja, upravljanja in spre-
mljanja ukrepov kmetijske politike v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo, priznajo za izjemno okoliščino v skladu z drugim 
odstavkom 2. člena Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in 
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, 
(ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in 
(ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi 
nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja in Evropskega kmetijskega 
jamstvenega sklada v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb 
(EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe 
(EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore 
v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: izjemna okoliščina) v primeru označitve 
prašičev, goveda in drobnice (v nadaljnjem besedilu: živali), če 
ta ni opravljena znotraj rokov določenih v predpisih, ki urejajo 
identifikacijo in registracijo živali.

(2) Izjemna okoliščina iz prejšnjega odstavka se prizna od 
1. septembra 2020 naprej za obdobje trajanja epidemije in še 
30 dni po zaključku epidemije za živali iz prejšnjega odstavka, 
rojene na kmetijskem gospodarstvu, ki morajo biti označene v 
skladu s predpisi, ki določajo identifikacijo in registracijo živali, v 
obdobju, ko je razglašena epidemija oziroma za živali rojene do 
vključno konca epidemije in pred premikom na drugo kmetijsko 
gospodarstvo.

(3) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in raz-
voj podeželja za obdobje iz prejšnjega odstavka prekine štetje 
zamujenih dni in štetje dni za pošiljanje dokazil o odpravi kršitev 
iz sistema zgodnjega opozarjanja iz zahtev, ki jih določajo pred-
pisi, ki urejajo navzkrižno skladnost, povezanih z identifikacijo 
in registracijo živali.

(4) Določbe iz drugega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi za nadomestitev izgubljenih ušesnih znamk, ki 
jih določajo predpisi, ki ureja identifikacijo in registracijo živali.

59. člen
(postopanje za ukrep iz 116. člena ZIUOPDVE)

(1) Ne glede na določbe Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
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27/17 in 22/18) se za ukrepe iz 116. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE; 
v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) odločbe izdajo na podlagi 
podatkov iz uradnih evidenc, če je za posamezni ukrep tako 
določeno v predpisu.

(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka 
najpozneje v 30 dneh od uveljavitve predpisa iz četrtega od-
stavka 116. člena ZIUOPDVE odpremi informativno odločbo.

(3) Če upravičenec ugotovi, da je izračun v informativni 
odločbi iz prejšnjega odstavka nepravilen, lahko v 15 dneh od 
vročitve odločbe vloži ugovor. Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja preveri navedbe upravičenca 
in izda odločbo.

(4) Če upravičenec zoper informativno odločbo iz drugega 
odstavka tega člena ne ugovarja, postane informativna odločba 
dokončna. Šteje se tudi, da se je upravičenec odpovedal pravici 
do pritožbe.

(5) Upravičenec lahko v 15 dneh od vročitve odločbe iz tre-
tjega odstavka tega člena vloži pritožbo na Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

(6) Odločbe in sklepi iz tega člena se vročajo z navadno 
vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva 
odpreme, navedenega na odločbi in sklepu oziroma na posa-
mičnem aktu.

6. Začasni ukrep na področju pomoči brezposelnim 
osebam

60. člen
(enkratni solidarnostni dodatek za brezposelne osebe)

(1) Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka 
so vse brezposelne osebe, kot jih določa 8. člen Zakona o 
urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 
21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 
55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem 
besedilu: ZUTD), ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisane 
v evidenco brezposelnih oseb in:

– so od dne 12. marca 2020 do uveljavitve tega zakona 
izgubile zaposlitev, pri čemer jim delovno razmerje ni prenehalo 
po njihovi krivdi ali volji, kot to določa 63. člen ZUTD, in

– na dan uveljavitve tega zakona še niso sklenile pogod-
be o zaposlitvi ali pričele opravljati dela na podlagi drugega 
pravnega razmerja, ki je podlaga za vključitev v obvezno za-
varovanje za primer brezposelnosti ali se vpisale v register kot 
samozaposlena oseba.

(2) Enkratni solidarnostni dodatek iz prejšnjega odstavka 
se uveljavlja pri ZRSZ z vlogo, oddano najpozneje v 30 dneh 
od uveljavitve tega zakona, ki se ji priloži odpoved pogodbe 
o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, 
sklenjena za določen čas oziroma druga ustrezna dokazila v 
primeru prenehanja delovnega razmerja iz drugega razloga. O 
enkratnem solidarnostnem dodatku ZRSZ odloči z izdajo od-
ločbe v 30 dneh od prejema vloge. Zoper odločbo ni pritožbe, 
možen pa je upravni spor.

(3) Enkratni solidarnostni dodatek se prizna v višini 
150 eurov neto.

(4) Enkratni solidarnostni dodatek iz prvega odstavka 
tega člena se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po 
predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni 
denarni socialni pomoči.

(5) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od en-
kratnega solidarnostnega dodatka za brezposelne ne plača 
dohodnina.

(6) Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se brez-
poselni osebi izplača ne glede na morebitno upravičenost brez-
poselne osebe do denarnega nadomestila za primer brezposel-
nosti, priznanega po določbah ZUTD ali začasnega denarnega 
nadomestila, priznanega po določbah ZIUPOPDVE.

(7) Tujcu z državljanstvom države, ki ni članica Evropske 
unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfe-
deracije, se enkratni solidarnostni dodatek iz prvega odstavka 
tega člena prizna, če se po zakonu, ki ureja trg dela, šteje 
za brezposelno osebo in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev 
pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

(8) Odločba o enkratnem solidarnostnem dodatku iz pr-
vega odstavka tega člena se osebi vroča z dostavo v hišni pre-
dalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve. Vročitev je 
opravljena 15. dan od dneva odpreme, ki se označi na odločbi. 
Če oseba po odpremi odločbe ZRSZ v enem mesecu sporoči, 
da odločbe v hišni predalčnik ni prejela, je domneva vročitve 
odpravljena in se vročitev opravi po določbah zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek.

7. Začasni ukrep za dodatek za študente,  
ki se izobražujejo v tujini

61. člen
(enkratni solidarnostni dodatek za študente,  

ki se izobražujejo v tujini)
(1) Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eurov se do 

28. februarja 2021 izplača študentom s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobra-
žujejo na tujem visokošolskem zavodu ter na dan 19. oktobra 
2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

(2) Študenti vlogo za nakazilo dodatka iz tega člena z 
dokazilom o izobraževanju na tujem visokošolskem zavodu v 
študijskem letu 2020/2021 vložijo na ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje, znanost in šport najpozneje do 15. februarja 
2021.

(3) Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega do-
datka za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
ki se izobražujejo v tujini, zagotavlja Republika Slovenija iz 
proračuna Republike Slovenije.

(4) Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne 
šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo 
pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni 
pomoči.

(5) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkra-
tnega solidarnostnega dodatka za študente ne plača doho-
dnina.

8. Začasni ukrep na področju zaščite,  
reševanja in pomoči

62. člen
(dodatek za pripadnike zaščite, reševanja in pomoči)
Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obre-

menitve, ki pripada pripadniku Civilne zaščite za nepoklicno 
opravljanje nalog, državljanu, ki je vpoklican ali aktiviran preko 
pristojnega centra za obveščanje k opravljanju nalog zaščite, 
reševanja in pomoči ter prostovoljcu, ki je v času epidemije 
vključen ali vpoklican v opravljanje nalog na področju zašči-
te, reševanja in pomoči, v skladu z 66. členom ZIUOOPE ali 
115. členom ZIUOPDVE, se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju 
pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen 
pri izredni denarni socialni pomoči.

PETI DEL

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(prehodna določba)

Ne glede na peti odstavek 29. člena tega zakona deloda-
jalci izjavo iz petega odstavka 29. člena tega zakona predložijo 
od vključno 20. marca 2021.
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64. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 105. člen 
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20).

65. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 411-01/21-12/78
Ljubljana, dne 3. februarja 2021
EPA 1638-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

316. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic COVID-19 
(ZDUOP, EPA 1638-VIII)

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni 
zbor na seji 4. februarja 2021 sprejel

S K L E P
o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 

referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih  
za omilitev posledic COVID-19  

(ZDUOP, EPA 1638-VIII)

I.
Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma 

o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 
(ZDUOP, EPA 1638-VIII) ni dopustno razpisati, ker gre za zakon 
iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16).

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

III.
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Državni zbor) je na 57. izredni seji 3. 2. 2021 sprejel Zakon 
o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP, 
EPA 1638-VIII).

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) 
je 25. 1. 2021 Državnemu zboru v skladu s prvim odstavkom 
21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni 
list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US 
in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) predlagala sprejetje 
Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma 
o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19.

Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 

69/04, 68/06, 47/13 in 75/16; v nadaljnjem besedilu: Ustava) 
določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o 
nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali 
odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z določbo prve-
ga odstavka 21.a člena ZRLI Državni zbor na predlog Vlade 
sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno 
razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev 
obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, 
takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Če Državni 
svet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni svet) 
odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da Državni zbor pred 
razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča, Državni zbor 
sprejme sklep takoj po prejemu obvestila o takšni odločitvi 
Državnega sveta. Sklep mora vsebovati razloge, zaradi katerih 
referenduma ni dopustno razpisati.

ZDUOP, glede katerega je Vlada v skladu z drugim od-
stavkom 90. člena Ustave in 21.a členom ZRLI Državnemu 
zboru predlagala sprejetje sklepa o ugotovitvi nedopustnosti 
zakonodajnega referenduma, dodatno blaži in odpravlja po-
sledice naravne nesreče nalezljive bolezni COVID-19 (v na-
daljnjem besedilu: COVID-19), saj določa ukrepe za omilitev 
in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva in soci-
alnega varstva ter pomoč gospodarstvu. V skladu z 8. členom 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 
– ZNOrg) se za naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav 
nalezljive bolezni.

Izbruh okužb zaradi nalezljive bolezni COVID-19 ob 
koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil 
tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v 
države, na katere meji Republika Slovenija, marca in aprila 
2020 pa se je razširil tudi v Republiki Sloveniji, kljub ukrepom, 
ki jih je Vlada sprejela za omejitev in zajezitev širjenja epide-
mije COVID-19. Vsi sprejeti ukrepi za zajezitev COVID-19 so 
predstavljali omejitev javnega življenja in javnega zbiranja 
ljudi na območju Republike Slovenije in nekateri izmed njih 
še vedno veljajo, s čimer so nastale in še nadalje nastajajo 
posledice na področju gospodarstva, trga dela, zdravstva, 
socialnega varstva in šibkejših družbenih skupin oziroma na 
vseh ravneh družbe.

Izjemnost razmer, v katerih se je znašla Republika Slo-
venija ob izbruhu COVID-19 in ki so zahtevale takojšen odziv 
države, izhaja tako iz zgodovinskih virov, ki pričajo o tem, da 
predvidene posledice te epidemije niso primerljive z nobenim 
dogodkom v zgodovini po II. svetovni vojni, gospodarske in 
socialne posledice pa svetovni viri primerjajo z veliko gospo-
darsko krizo oziroma veliko depresijo iz leta 1929, ki se je iz 
Združenih držav Amerike razširila na ves svet. Izjemnost raz-
mer se kaže tudi v napovedih gospodarskih gibanj, na primer 
Mednarodni denarni sklad Republiki Sloveniji napoveduje pa-
dec rasti bruto družbenega proizvoda za osem odstotkov v letu 
2020, prav tako druge institucije, ki se ukvarjajo z napovedo-
vanjem navedenih gibanj, napovedujejo konkretno upočasnitev 
gospodarske rasti oziroma padec bruto družbenega proizvoda. 
Vse navedeno pa je posledično, zaradi zastoja gospodarskih 
dejavnosti, kot posledice odlokov Vlade, s katerimi so se do-
ločali ukrepi za zagotovitev javnega zdravja, pričakovano, v 
najkrajšem času povzročilo socialne stiske in ima posledice 
tudi na drugih področjih življenja. Zato je treba zagotoviti, da 
bodo do nujnih pomoči upravičeni le tisti, za katere se kaže, da 
jih je COVID-19 prizadel v taki meri, da jim bo pomoč dejansko 
pripomogla k preživetju, tako v gospodarskem kot socialnem 
pomenu besede.

ZDUOP predstavlja pravno podlago za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19. S tem zakonom se določa ukrepe, da se 
čim prej, z jasnimi nameni in posledicami, zagotovi omilitev 
posledic COVID-19 širokemu krogu upravičencev z ukrepi, ki 
so bili v postopku priprave predloga zakona zaradi prilagajanja 
na situacijo v povezavi s COVID-19 in gibanjem gospodarstva 
zaznani kot nujni, tako na področju gospodarstva, socialnega 
varstva in zdravstvenega varstva, dela in delovnih razmerij. 
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Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest 
in delovanja podjetij, razbremenitev delodajalcev za plačilo pri-
spevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju, 
podaljšanje ukrepa čakanja na delo, zagotavljanje finančnih 
sredstev SID banki za namen financiranja gospodarskih su-
bjektov na področju cestnih prevozov, poroštvo SID banke na 
področju turizma in gostinstva, nadalje solidarnostni dodatek 
za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo 
krajši delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu, 
ki ureja socialno vključevanje invalidov, enkratni solidarno-
stni dodatek za dijake, starejše od 18 let, za študente, ki se 
izobražujejo v tujini, za brezposelne osebe, dodatek za izpo-
stavljenost nevarnosti in posebne obremenitve pripadnikom 
Civilne zaščite, zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave, 
zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, 
ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV2, zagotavljanje 
sredstev zdravljenja s kisikom v socialnovarstvenih in vzgojno 
izobraževalnih zavodih.

Ukrepi so po svoji naravi začasni, saj urejajo vsebino, 
povezano s COVID-19, in sledijo načelu varovanja zdravja in 
življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjek-
tom. V luči negotovosti v zvezi s posledicami COVID-19, ki se 
kažejo po svetu, zakonodajalec nima le pravice, temveč tudi 
dolžnost, da zakonodajo prilagaja danim družbenim razmeram 

in jo tudi spreminja, če to narekujejo spremenjena družbena 
razmerja. Nujni ukrepi, ki jih država sprejema za omilitev in 
odpravo negativnih posledic COVID-19 na prebivalstvo in go-
spodarstvo, morajo biti čim bolj učinkoviti, njihova izvedba pa 
mora biti hitra.

ZDUOP tako predstavlja dodatni nujni in začasni ukrep, 
s katerim bo omogočena takojšnja in učinkovita zagotovitev 
pomoči pri omilitvi in odpravi posledic naravne nesreče v Re-
publiki Sloveniji tako za prebivalstvo kot tudi gospodarstvo.

Glede na navedeno Državni zbor ugotavlja, da se ZDUOP 
nanaša na vsebino, glede katere v skladu s prvo alinejo druge-
ga odstavka 90. člena Ustave razpis zakonodajnega referendu-
ma ni dopusten, ker zadevni zakon predstavlja zakon o nujnih 
ukrepih za zagotovitev odprave posledic naravnih nesreč v 
smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave.

Št. 411-01/21-12/79
Ljubljana, dne 4. februarja 2021
EPA 1638-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik



Uradni list Republike Slovenije Št. 15 / 4. 2. 2021 / Stran 1015 

VLADA
KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 6. februarja 2021 in velja do 12. fe-

bruarja 2021.

Št. 00710-14/2021
Ljubljana, dne 4. februarja 2021
EVA 2021-2430-0027

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

318. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni 

prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah  
in samostojnih visokošolskih zavodih

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah in samostoj-
nih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21 in 14/21) se 
v 1. členu v prvem odstavku:

‒ črta 1. točka;
– v 2., 5. in 9. točki črta besedilo »v statističnih regijah Go-

renjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, 
Primorsko-notranjska in Savinjska«;

‒ v 3. točki za vejico doda besedilo »razen za izvedbo 
individualnega pouka, ki je nujno potreben za nadaljevanje in 
zaključek programa,«;

‒ v 4. točki za vejico doda besedilo »razen za dijake za 
izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem in za-
ključkom izobraževanja v izobraževalnih programih umetniške 
gimnazije glasbene smeri in plesne smeri za izvedbo individu-
alnega pouka,«;

‒ v 6. točki besedilo »študentov, ki opravljajo laboratorij-
ske vaje in individualni pouk« nadomesti z besedilom »dijakov 
in študentov iz 4., 5. in 9. točke tega odstavka,«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zaposleni v zavodih s področja vzgoje in izobra-

ževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
se enkrat tedensko testirajo s hitrim antigenskim testom 
(HAG).«.

2. člen
V 2. členu v prvem odstavku, ki postane besedilo člena in 

se odznači, se črtata tretja in četrta alineja.
Drugi odstavek se črta.

317. 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 skladu s priporočili Nacionalnega in-
štituta 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 žični-
ških naprav in njim pripadajočih prog dovoljena osebam, ki 
upravljavcu naprav predložijo negativni test na COVID-19 po 
HAGT ali PCR metodi, 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.
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3. člen
V 6. členu se besedilo »5. februarja 2021« nadomesti z 

besedilom »12. februarja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 6. februarja 
2021.

Št. 00727-8/2021
Ljubljana, dne 3. februarja 2021
EVA 2021-3330-0023

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

319. 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 Slo-

venijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 5/21, 9/21 in 12/21) se 10. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v ka-

ranteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa 
na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) na podlagi 1. toč-
ke 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; v nadaljnjem 
besedilu: ZNB) in petega odstavka 12. člena ZZUOOP dovoli 
tudi:

1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v 
sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje iz-
kazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega 
prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih 
voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja 
za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in 
bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z 
drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je 
napotil delodajalec;

2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko 
Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški 
promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po 
vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga 
ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se 
v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz Republike 
Slovenije;

3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in 
zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;

4. osebi z diplomatskim potnim listom;
5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali 

pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko 
Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in pred-
stavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravo-
sodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača 
takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu 
državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter 
uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;

7. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z 
reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdra-
vstvenemu osebju v tem vozilu;

8. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z 
ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu 
oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

9. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, po-
licije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze 
ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih 
nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu 
meje;

10. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmej-
nem območju ali na obeh straneh državne meje, ki pre-
haja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja  
kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo 
najkasneje v 8 urah po prehodu meje.

(2) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 6. točke prejšnjega 
odstavka, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 
(COVID-19) po PCR metodi ali s hitrim antigenskim testom 
ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa ji do 
prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

(3) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v 
karanteno na domu ob predložitvi negativnega izvida testa 
na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) iz šestega odstavka 
prejšnjega člena, ki ni starejši od sedem dni od odvzema 
brisa, na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena ZNB in 
petega odstavka 12. člena ZZUOOP dovoli tudi:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima 
delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali 
drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo 
oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje 
meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po 
prehodu meje;

2. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi 
vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno razisko-
vanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali 
schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. 
Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne 
more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi 
oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po 
opravljenem prevozu;

3. državljanu države članice Evropske unije ali schen-
genskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije 
ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč 
osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih 
članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela 
na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu 
ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, 
življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po 
prehodu meje;

4. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Repu-
bliki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. 
Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, 
lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta 
skupaj.«.

2. člen
V 13. členu se besedilo »5. februarja 2021« nadomesti 

z besedilom »12. februarja 2021«.



Uradni list Republike Slovenije Št. 15 / 4. 2. 2021 / Stran 1017 

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

sestavni del tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-11/2021
Ljubljana, dne 3. februarja 2021
EVA 2021-1711-0010

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 administrativne enote Midtjylland in 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 
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 
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45. Republika Benin 
46. Republika Bocvana 
47. Kraljevina Butan 
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 
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105. Združene mehiške države 
106. Mongolija 
107. Republika Črna gora 
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 

«. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 15 / 4. 2. 2021 / Stran 1021 

320. Odlok o spremembah Odloka o podaljšanju 
petletnega obdobja za udeležbo varnostnega 
osebja na obdobnem strokovnem 
izpopolnjevanju in za opravljanje obdobnega 
preizkusa strokovne usposobljenosti

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 spremembah Odloka o podaljšanju petletnega 

obdobja za udeležbo varnostnega osebja  
na obdobnem strokovnem izpopolnjevanju  

in za opravljanje obdobnega preizkusa 
strokovne usposobljenosti

1. člen
V Odloku o podaljšanju petletnega obdobja za udeležbo 

varnostnega osebja na obdobnem strokovnem izpopolnjevanju 
in za opravljanje obdobnega preizkusa strokovne usposoblje-
nosti (Uradni list RS, št. 179/20 in 5/21) se v 1. členu besedi-
lo »15. februarja 2021« nadomesti z besedilom »31. marca 
2021«.

2. člen
V 2. členu se besedilo »1. aprila 2021« nadomesti z be-

sedilom »1. junija 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-10/2021
Ljubljana, dne 3. februarja 2021
EVA 2021-1711-0008

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

321. 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 

kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/21 in 12/21) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»2. člen
Prepoved iz prvega odstavka prejšnjega člena ne velja za:
– knjižnice, muzeje in galerije,
– storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine 

brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih povr-
šinah z nepremično kulturno dediščino.«.

2. člen
V 6. členu se besedilo »5. februarja 2021« nadomesti z 

besedilom »12. februarja 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-9/2021
Ljubljana, dne 4. februarja 2021
EVA 2021-3340-0009

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

322. 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, 9/21 in 12/21),

‒ 8. členu Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju špor-
tnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21 in 12/21),

‒ 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tve-
ganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Urad-
ni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21 in 12/21),

‒ 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, 9/21 in 12/21),

‒ 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponu-
janja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 12/21) in

‒ 10. členu Odloka o začasni delni omejitvi gibanja lju-
di 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, 9/21 in 12/21)

besedilo »5. februarja 2021« nadomesti z besedilom »12. fe-
bruarja 2021«.
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-9/2021
Ljubljana, dne 4. februarja 2021
EVA 2021-2711-0025

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

OBČINE

DOLENJSKE TOPLICE

323. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18 in 79/18) in 3. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 31/18) v povezavi z 20. členom Statuta Občine Dolenjske 
Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenj-
ske Toplice na 14.redni seji dne 27. 1. 2021 sprejel

S K L E P
o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Dolenjske Toplice

1. člen
S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepre-

mičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice za leti 2021 in 
2022 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja).

2. člen
a) Prodaja

Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1938/7 k.o. Podturn, pašnik v izmeri 8.353 m2, do 1/1 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/2 k.o. Toplice, pašnik v izmeri 716 m2, do 1/1 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/4 k.o. Toplice, pašnik, v izmeri 628 m2, do 1/1 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/5 k.o. Toplice, pašnik, v izmeri 631 m2, do 1/1 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 362/11 k.o. Toplice,v izmeri 475 m2 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1267 k.o. Dobindol, do 1/1
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 896/2 k.o. Dobindol, del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št.3418/2 k.o. Poljane, do 1/1
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 4438/2 k.o. Podturn
Kmetijsko zemljišče parc. št. 4410/4 k.o. Podturn
Kmetijsko zemljišče parc. št. 4411/2 k.o. Podturn
Stavbno zemljišče parc. št. 4467/6 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 958 k.o. Toplice / del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 964/3 k.o. Toplice / del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 4408/5 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/3 k.o. Toplice
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1938/1 k.o. Podturn
Gozdno zemljišče parc. št. 1245/48 k.o. Gorenje Polje
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2097/1 k.o. Stare Žage
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Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 684/5 k.o. Gorenje Polje – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1938/1 k.o. Podturn – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1924/2 k.o. Podturn

b) Odkup

Vrsta nepremičnine
Cviblje cesta
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 686 k.o. Toplice, 60 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 647/21 k.o. Toplice, 224 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 647/34 k.o. Toplice, 17 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 681/1 k.o. Toplice, 126 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 681/2 k.o. Toplice, 85 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/10 k.o. Toplice, 261 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/6 k.o. Toplice, 10 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/9 k.o. Toplice, 80 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/7 k.o. Toplice, 124 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 679/23 k.o. Toplice, 235 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 679/22 k.o. Toplice, 5 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 679/21 k.o. Toplice, 21 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 660/9 k.o. Toplice, 10 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 660/10 k.o. Toplice, 89 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 660/12 k.o. Toplice, 64 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 665/2 k.o. Toplice, 113 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 662/4 k.o. Toplice, 94 m².
Cesta pločnik in most DT – D. Sušice
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 416 k.o. Toplice, travnik v izmeri 17 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 683 k.o. Toplice, travnik v izmeri 727 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 846/11 k.o. Toplice, travnik v izmeri 119 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 846/12 k.o. Toplice, travnik v izmeri 124 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 685/1 k.o. Toplice, travnik v izmeri 40 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 689/10 k.o. Toplice, travnik v izmeri 142 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 689/11 k.o. Toplice, travnik v izmeri 279 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 689/12 k.o. Toplice, travnik v izmeri 501 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 677/12 k.o. Toplice, travnik v izmeri 116 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 691/1 k.o. Toplice, travnik v izmeri 681 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 754/4 k.o. Toplice, travnik v izmeri 393 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 754/2 k.o. Toplice, travnik v izmeri 230 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 745 k.o. Toplice, travnik v izmeri 178 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 212 k.o. Dobindol, v izmeri 737 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 268/4 k.o. Dobindol, v izmeri 12 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 268/5 k.o. Dobindol, v izmeri 57 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 268/6 k.o. Dobindol, v izmeri 1 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 301/3 k.o. Dobindol, v izmeri 44 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 274/4 k.o. Dobindol, v izmeri 91 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 302 k.o. Dobindol, v izmeri 31 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 306 k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 308/1 k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 309 k.o. Dobindol, v izmeri 49 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 310 k.o. Dobindol, v izmeri 57 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 312/1 k.o. Dobindol, v izmeri 29 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 313 k.o. Dobindol, v izmeri 41 m2.
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 314 k.o. Dobindol, v izmeri 78 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 316/2 k.o. Dobindol, v izmeri 15 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 10 k.o. Dobindol, v izmeri 247 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 9 k.o. Dobindol, v izmeri 134 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 19/3 k.o. Dobindol, v izmeri 100 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 19/1 k.o. Dobindol, v izmeri 67 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 7/1 k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 19/2 k.o. Dobindol, v izmeri 115 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 39 k.o. Dobindol, v izmeri 23 m²
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Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št.40 k.o. Dobindol, v izmeri 26 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 41 k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 42 k.o. Dobindol, v izmeri 29 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 45 k.o. Dobindol, v izmeri 46 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 47 k.o. Dobindol, v izmeri 54 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 81 k.o. Dobindol, v izmeri 26 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 82 k.o. Dobindol, v izmeri 44 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 83 k.o. Dobindol, v izmeri 349 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 279/5 k.o. Dobindol, v izmeri 4 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 34 k.o. Dobindol, v izmeri 138 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 37/1 k.o. Dobindol, v izmeri 406 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 30/1 k.o. Dobindol, v izmeri 58 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 33/1 k.o. Dobindol, v izmeri 80 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 49 k.o. Dobindol, v izmeri 61 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 48/1 k.o. Dobindol, v izmeri 93 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 40 k.o. Dobindol, v izmeri 276 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 89/3 k.o. Dobindol, v izmeri 36 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 37/2 k.o. Dobindol, v izmeri 115 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 89/2 k.o. Dobindol, v izmeri 41 m²
Pločnik Sela – Podturn
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2665 k.o. Podturn, v izmeri 99,50 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 1938/47 k.o. Podturn, v izmeri 5,09 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2662 k.o. Podturn, v izmeri 24,05 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2661 k.o. Podturn, v izmeri 31,28 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2658 k.o. Podturn, v izmeri 23,29 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2415 k.o. Podturn, v izmeri 19,50 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2396 k.o. Podturn, v izmeri 63,40 m².
Ostalo
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 358/2 k.o. Toplice – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 862/49 k.o. Toplice – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2709 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 348/7 k.o. Dobindol
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 348/9 k.o. Dobindol
Stavbno zemljišče parc. št. 1051/6 k.o. Podturn
Stavbno zemljišče parc. št. 1053/23 k.o. Podturn

c) Oddaja v najem
Vrsta nepremičnine
Stanovanje parc. št. 677/7 k.o. Toplice v izmeri 80, 40 m² – oddaja v najem

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije

Št. 032-1/2021-7
Dolenjske Toplice, dne 27. januarja 2021

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk

324. Sklep o sofinanciranju političnih strank 
v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB, 103/07, 99/13 in 46/14) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 

in 80/20) ter Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, 
št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 14. redni 
seji dne 27. 1. 2021 sprejel

S K L E P
o sofinanciranju političnih strank v Občini 

Dolenjske Toplice

1. člen
Politične stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma 

kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobijo sredstva 
iz proračuna Občine Dolenjske Toplice, sorazmerno številu 
glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na 
volitvah za člane občinskega sveta.

2. člen
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine 

Dolenjske Toplice, če je dobila najmanj polovico števila glasov 
(50%), potrebnih za izvolitev enega člana sveta Občine Do-
lenjske Toplice.
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3. člen
S tem sklepom se določi financiranje političnih strank v 

Občini Dolenjske Toplice za leti 2021 in 2022. Sredstva se 
izplačujejo štirikrat letno, in sicer v višini 0,17 EUR za dobljeni 
glas mesečno.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-1/2021-6
Dolenjske Toplice, dne 27. januarja 2021

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk

DRAVOGRAD

325. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno-varstveni 
zavod Vrtec Dravograd

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 20. člena 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 
16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno bese-
dilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) je Občinski svet Občine 
Dravograd na 14. redni seji dne 28. 1. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vzgojno-varstveni zavod 

Vrtec Dravograd

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno-varstveni za-

vod Vrtec Dravograd (v nadaljevanju: pravilnik) ureja postopek 
sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem 
otrok, kriterije za sprejem otrok v vrtec in postopek za izpis 
otrok iz vrtca.

(2) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške 
in ženske.

II. VPIS OTROKA V VRTEC

2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 

11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševske-
ga dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki 
so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo 
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku 
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z 
dela.

3. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na 

podlagi oddanih vlog vse leto.
(2) Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom 

koledarskega leta.

(3) Vrtec objavi javni razpis za novo šolsko leto v mesecu 
februarju ali marcu.

(4) Vlogo za vpis predšolskega otroka v vrtec starši oziro-
ma zakoniti skrbniki otroka vložijo na upravi vrtca.

(5) Vlogo za vpis predšolskega otroka v vrtec lahko vla-
gatelji pridobijo na upravi vrtca, dostopna pa je tudi na uradni 
spletni strani vrtca.

III. ODLOČANJE O SPREJEMU OTROK

4. člen
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu 

otrok ravnatelj vrtca ali za to posebej od njega pooblaščena 
oseba.

(2) Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v 
vrtcu prostih mest, odloča o njihovemu sprejemu Komisija za 
sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).

5. člen
V skladu z določili zakona, ki ureja področje sprejema 

otrok v vrtec ima z odločbo pristojnega organa prednost pri 
sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri 
sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo 
mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega 
položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialne-
ga položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu 
s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, 
obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za 
socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
centri za socialno delo.

IV. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE

6. člen
(1) Sestavo komisije na predlog Sveta Javnega zavoda 

Vrtec Dravograd (v nadaljevanju: svet vrtca) imenuje ustano-
vitelj s sklepom.

(2) Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– predstavnik delavcev vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev in
– predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga predlaga žu-

pan.
(3) Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko 

imenovani največ dvakrat zaporedoma.
(4) Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vklju-

čenost otroka v vrtec.

7. člen
Sejo komisije skliče ravnatelj praviloma enkrat letno ozi-

roma po potrebi. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani 
komisije, oseba, ki vodi postopek vpisa in zapisnikar. Komisija 
odloča v skladu s postopkom, določenim z Zakonom o uprav-
nem postopku. O poteku dela komisije se vodi zapisnik, ki 
spada med dokumentarno gradivo vrtca. En izvod zapisnika 
vrtec posreduje občini ustanoviteljici.

V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

8. člen
(1) Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi 

naslednjih kriterijev:

Zap. 
št. Kriterij

Število 
možnih 

točk
1 Stalno prebivališče – upošteva se ena izmed možnosti 

(priloga: potrdilo o stalnem prebivališču)
a) Otrok in oba starša imata stalno  
prebivališče v Občini Dravograd. 50
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b) Otrok ima skupaj z enim od staršev 
stalno prebivališče v Občini Dravograd. 50
c) Otrok tujcev, ki ima skupaj z vsaj enim  
od staršev stalno ali začasno prebivališče  
v Občini Dravograd in je vsaj eden  
od staršev zavezanec za dohodnino v RS. 50
d) Otrok s staršem/starši nima stalnega 
prebivališča v Občini Dravograd. 0

2 Zaposlenost staršev – upošteva se ena izmed 
možnosti
a) Zaposlena sta oba starša. 30
b) Zaposlen je starš enoroditeljske družine 
(potrdilo o enoroditeljski družini). 30

c) Zaposlen je en starš, drugi je nezaposlen. 15
d) Zaposlen je en starš, drugi ima status 
študenta, dijaka, invalida ali kmeta (potrdilo 
o statusu).

30

e) Oba starša imata status študenta, dijaka, 
invalida ali kmeta (potrdilo o statusu). 30

f) Eden od staršev ima status študenta, 
dijaka, invalida ali kmeta, drugi  
je nezaposlen (potrdilo o statusu).

15

g) Oba starša sta nezaposlena. 0
3 Število vključenih otrok v vrtec

a) V vrtec je že vključen eden ali več otrok  
iz iste družinske skupnosti in bo/-do v vrtcu 
ostal/-i v prihodnjem šolskem letu. 5

4 Drugo
a) Otrok se vpisuje v vrtec zadnje leto pred 
vpisom v šolo ali otrok, ki mu je bil odložen 
vstop v šolo. 20
b) Otrok je bil vpisan v ali po rednem roku,  
a v preteklem šolskem letu ni bil sprejet, ker 
ni izpolnjeval pogoja za vključitev. 15
c) Otrok je bil v preteklem šolskem letu  
ob rednem vpisu na čakalni listi za sprejem 
v vrtec in ni bil sprejet. 20

(2) V primeru, da ima več otrok enako število točk, se upo-
števa dodatni kriterij starost otroka, pri čemer ima pri sprejemu 
v vrtec prednost starejši otrok.

(3) V primeru, da starši za že vključene otroke nimajo 
poravnanih obveznosti do vrtca, se pri sprejemu novega otroka 
dodatni kriterij ne upošteva.

VI. TRAJANJE SPREJEMA IN IZPIS OTROK

9. člen
(1) Starši oziroma zakoniti zastopniki in vrtec medsebojna 

razmerja uredijo s pogodbo.
(2) Če starši oziroma zakoniti zastopniki ne podpišejo 

pogodbe v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili 
vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o 
ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.

10. člen
(1) Otroci, sprejeti v vrtec, so vanj vključeni praviloma do 

vstopa v osnovno šolo.
(2) Otroci iz čakalne liste, katerih starši oziroma zakoniti 

zastopniki sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za do-
ločen čas, se črtajo iz čakalne liste in se ponovno obravnavajo 
na podlagi nove vloge za vpis.

11. člen
(1) V primeru vključitve otroka med mesecem, morajo 

starši otroka vpisati praviloma 15 dni pred predvideno vključi-
tvijo. Plačilo staršev se proporcionalno zniža glede na število 
dni prisotnosti otroka v vrtcu v tem mesecu.

(2) Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednje-
ga meseca, če starši otroka izpišejo iz vrtca praviloma 15 dni 
pred koncem tekočega meseca. V nasprotnem primeru izpis z 
naslednjim mesecem ni mogoč.

(3) Obrazce o izpisu starši pridobijo pri vzgojiteljici oddel-
ka ali na uradni spletni strani vrtca. Izpolnjene obrazce starši 
oziroma zakoniti zastopniki oddajo na upravi vrtca.

VII. ŠTEVILO OTROK V ODDELKIH

12. člen
Število otrok v oddelkih prvega in drugega starostnega 

obdobja se poveča za največ dva otroka.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pra-

vilnik o sprejemu otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dra-
vograd (Uradni list RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010) in Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok 
v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd (Uradni list RS, 
št. 17/12 z dne 5. 3. 2012).

14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2008-41
Dravograd, dne 28. januarja 2021

Županja 
Občine Dravograd
Marijana Cigala

326. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-4) in 
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list 
RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 14. redni 
seji dne 28. 1. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

1. Nepremičninama:
– parc. št. 561/1, k.o. 833 Ojstrica in
– parc. št. 516/2, k.o. 833 Ojstrica

se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena.

2. Po odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalne-
ga pomena postaneta nepremičnini iz 1. točke tega sklepa last 
Občine Dravograd.

3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o 
odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
za nepremičnini, navedeni v 1. točki tega sklepa.

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

Št. 478-0029/2009
Dravograd, dne 28. januarja 2021

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala
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327. Sklep o določitvi elementov 
za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih 
nepremičnin na območju Občine Dravograd 
za leto 2021

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (urad-
no prečiščeno besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) je 
Občinski svet Občine Dravograd na 14. redni seji dne 28. 1. 
2021 sprejel

S K L E P
o določitvi elementov za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj  

ter drugih nepremičnin na območju  
Občine Dravograd za leto 2021

1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske 

površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega ureja-
nja zemljišč in za vrednost zemljišča, je znašala na dan 31. 12. 
2020 na območju Občine Dravograd 1043,46 €/m2.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 

na 1 m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremlje-
nosti in gostoto naseljenosti 100–200 preb./ha na dan 31. 12. 
2020 znašajo za komunalne objekte in naprave:

– individualna raba  46,38 €/m2

– kolektivna raba  69,58 €/m2

Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva 
razmerje, in sicer:

– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.

3. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po 

območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne 
stanovanjske površine, kot je navedeno v 1. členu tega 
sklepa.

I. A območje
Center naselja Dravograd
(Trg) 3,0–4,0%

I. območje
Ožje območje Dravograda in ožje območje 

naselij Črneče, Libeliče, Šentjanž in Trbonje 2,0–3,5%
II. območje
Širše območje naselja Dravograd (Meža, Ro-

bindvor, Pod gradom, Mariborska cesta) in širše 
območje naselij Črneče, Libeliče, Šentjanž, Buko-
vska Vas, Jedert, Trbonje, Vič, Goriški Vrh, Otiški 
Vrh, Ojstrica 1,5–3,0%

III. območje
Ostala območja, opredeljena kot stavbna 

zemljišča 0,5%–1,5%
IV. območje
Industrijsko obrtna cona 1,5–4,0%.

4. člen
Občinski svet lahko na predlog župana določi za zemlji-

šča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, 
drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno 
v 3. členu tega sklepa.

5. člen
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna 

opremljenost se revalorizira s povprečnim indeksom porasta 
cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbor-
nica Slovenije – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala.

Vrednost zemljišča se revalorizira z indeksom življenjskih 
stroškov, ki jih mesečno objavlja Statistični urad Slovenije.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

prične veljati naslednji dan po objavi.

7. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanj-
skih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine 
Dravograd za leto 2020, št. 007-0001/2020, z dne 18. junija 
2020, objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/20.

Št. 007-0016/2020
Dravograd, dne 28. januarja 2021

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
315. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 

COVID-19 (ZDUOP) 1001
316. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega re-

ferenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za omili-
tev posledic COVID-19 (ZDUOP, EPA 1638-VIII) 1013

VLADA
317. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega pre-

voza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 1015
318. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za-

časni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostoj-
nih visokošolskih zavodih 1015

319. Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev 
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 1016

320. Odlok o spremembah Odloka o podaljšanju pet-
letnega obdobja za udeležbo varnostnega osebja 
na obdobnem strokovnem izpopolnjevanju in za 
opravljanje obdobnega preizkusa strokovne uspo-
sobljenosti 1021

321. Odlok o spremembah Odloka o začasni prepove-
di ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 1021

322. Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 1021

OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE

323. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Dolenjske Toplice 1022

324. Sklep o sofinanciranju političnih strank v Občini 
Dolenjske Toplice 1024

DRAVOGRAD
325. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno-varstveni za-

vod Vrtec Dravograd 1025
326. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 1026
327. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne 

vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih 
nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 
2021 1027

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/21

VSEBINA
2. Uredba o ratifikaciji Sklepa Sveta (EU, Euratom) 

2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu vi-
rov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi 
Sklepa 2014/335/EU, Euratom 5

Obvestila o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

3. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spre-
membi naslova Evropskega sporazuma o medna-
rodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) 
z dne 30. septembra 1957 6
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