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MINISTRSTVA
494. Odredba o višini prispevkov za osebno 

dopolnilno delo

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 
47/15 – ZZSDT in 43/19) ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti izdaja

O D R E D B O
o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo

1. člen
Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na po-

samezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
7,95 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,27 eura.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odredba začne veljati 1. aprila 2020.

Št. 0071-2/2020
Ljubljana, dne 28. februarja 2020
EVA 2020-2611-0013

Mag. Ksenija Klampfer
ministrica 

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

495. Odredba o prepovedi zbiranja na javnih 
prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo) in v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije 
št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah  

v javnih prostorih zaprtega tipa  
v Republiki Sloveniji

1. člen
S to odredbo se prepove zbiranje ljudi na javnih priredi-

tvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer 
se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba 

o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih 
zaprtega tipa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/20).

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 9. marca 2020
EVA 2020-2711-0009

Aleš Šabeder
minister

za zdravje


