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Odlok o začasni prepovedi ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije
izdaja

ODLOK
o začasni prepovedi ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNO
1. člen
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
II. IZJEME BREZ POGOJA TESTA
2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. lekarne,
2. bencinske servise,
3. finančne storitve,
4. geodetske storitve,
5. pošto,
6. dostavne službe,
7. dimnikarske storitve,
8. gradbena dela,
9. osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih
mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer
je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
10. čistilne servise in čistilnice,
11. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve
popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske,
avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
12. druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
13. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih
Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je dovoljeno:
– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru
dostave,
– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač
v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti
minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh
higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu:
NIJZ).
(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so
kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19.
III. IZJEME S POGOJEM TESTA
3. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka prepoved ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja tudi za:
1. opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon,
ki ureja trgovino,
2. storitve nepremičninskega posredovanja,
3. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih
salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti
salonov za nego telesa),
4. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
5. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole,
strokovne delavnice),
6. storitve turističnih agencij,
7. storitve salonov za nego živali,
8. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo od 5. do 22. ure, pri čemer je lahko zasedenih do 75 % razpoložljivih igralnih mest,
9. sejemsko dejavnost, pri čemer se zagotovi enosmerno
gibanje obiskovalcev,
10. kongresno dejavnost,
11. bazene, pri čemer je lahko zasedenih do 75 % razpoložljivih kapacitet.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega
odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz
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prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na
virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem
besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo
(v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje
in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo
le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.
(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
3. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
4. dokazila iz 2. in prejšnje točke tega odstavka in so se
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim
od cepiv iz 1. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv
iz prve in druge alineje 1. točke tega odstavka zadostuje en
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
(4) V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na
srečo iz 8. točke prvega odstavka tega člena, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska dejavnost iz 9. točke prvega
odstavka tega člena, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja
kongresna dejavnost iz 10. točke prvega odstavka tega člena,
in na bazenih iz 11. točke prvega odstavka tega člena so lahko
samo potrošniki, ki imajo:
1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus
SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od
48 ur od odvzema brisa;
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
4. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
5. dokazila iz 3. in prejšnje točke tega odstavka in so se
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim
od cepiv iz 2. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv
iz prve in druge alineje 2. točke tega odstavka zadostuje en
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
(5) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki
še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani
oziroma skrbniki na bazenih iz 11. točke prvega odstavka tega
člena.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Dokazila o testiranju iz drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega
območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
IV. POGOJI ZA GOSTINSKE IN TURISTIČNE STORITVE
4. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka je pod pogoji iz
5. člena tega odloka dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti, pri čemer obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek ni
dovoljeno.
(2) V notranjosti gostinskih obratov so lahko samo gostje,
ki imajo:
1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus
SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od
48 ur od odvzema brisa;
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
4. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
5. dokazila iz 3. in prejšnje točke tega odstavka in so se
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim
od cepiv iz 2. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv
iz prve in druge alineje 2. točke tega odstavka zadostuje en
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
(3) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki
še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani
oziroma skrbniki v notranjosti gostinskega obrata.
(4) Ne glede na 1. člen tega odloka je dovoljeno ponujanje
nastanitvenih storitev do 45 nastanitvenih enot v nastanitvenih
obratih, ki imajo do 60 nastanitvenih enot. V nastanitvenih obratih, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, je dovoljeno ponujanje
nastanitvenih storitev do 75 % zasedenosti nastanitvenega
obrata. V kampih je dovoljeno ponujanje do 75 % razpoložljivih
enot. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno
ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja.
(5) V nastanitvenih obratih iz prejšnjega odstavka so
lahko samo gostje, ki imajo ob prijavi:
1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus
SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od
48 ur od odvzema brisa;
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
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− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
4. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesece, ali
5. 	 dokazila iz 3. in prejšnje točke tega odstavka in so
se v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega
rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z
enim od cepiv iz 2. točke tega odstavka, pri čemer v primeru
cepiv iz prve in druge alineje 2. točke tega odstavka zadostuje
en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
(6) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki še
niso dopolnile 18 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani
oziroma skrbniki v nastanitvenem obratu iz četrtega odstavka
tega člena.
(7) Dokazila o testiranju iz drugega in petega odstavka
tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja,
Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne
Irske ali Združenih državah Amerike.
5. člen
(1) Opravljanje gostinske dejavnosti je dovoljeno od 5. do
22. ure pod pogoji iz prejšnjega in tega člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev opravljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave in dostave
jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v
nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem
jedi in pijač.
(3) Gostje morajo zapustiti gostinske obrate najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega opravljanja gostinske
dejavnosti.
(4) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe
jedi in pijač v gostinskih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) in ob upoštevanju razdalje najmanj 3 metre
med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe.
(5) Pogoj iz prejšnjega odstavka, ki se nanaša na največje
število oseb za eno mizo, ne velja za osebe, ki še niso dopolnile
18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki za
eno mizo, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.
(6) Pri opravljanju gostinske dejavnosti je potrebno zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev uporabe predmetov
v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi,
igrače) tako, da se jih zaporedoma ne dotika več gostov.
(7) Največje število oseb, ki so lahko hkrati v gostinskem
obratu, se izračuna glede na velikost dela gostinskega obrata,
ki lahko obratuje v skladu z določbami prejšnjega člena, in z
upoštevanjem pogojev iz četrtega odstavka tega člena ter mora
biti vidno prikazano ob vstopu v gostinski prostor, kjer se izvaja
gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač.
(8) Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred
vstopom in ob izstopu v prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost, ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.
Zaposleni in gostje morajo ves čas imeti nameščene maske,
razen ko sedijo pri mizi in ob konzumiranju hrane in pijače. Za
uporabo toaletnih prostorov gostinskega obrata, ki imajo na
vidnem mestu poleg mila tudi ustrezno razkužilo, je potrebno
nositi masko.
(9) Pri opravljanju gostinske dejavnosti se upoštevajo vsa
higienska priporočila NIJZ pri izvajanju gostinske dejavnosti za
preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(10) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom
iz prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz
prejšnjega člena, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus
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SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko
ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega člena
opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.
(11) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca
Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
3. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
4. dokazila iz 2. in prejšnje točke tega odstavka in so se
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim
od cepiv iz 1. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv
iz prve in druge alineje 1. točke tega odstavka zadostuje en
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
(12) Dokazila o testiranju iz desetega in prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja,
Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne
Irske ali Združenih državah Amerike.
V. DRUGI POGOJI
6. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom
je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi
navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov,
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom, in
– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2., 3. in 4. člena tega
odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni
strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb v javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
se omeji na 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko,
če je poslovni prostor manjši od 10 m2.
(4) Število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na
odprtih površinah s fiksnimi sedišči, kjer se izvaja dejavnost
iz 10. točke prvega odstavka 3. člena tega odloka, se omeji
do 75 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Med osebami mora
biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Omejitvi iz prejšnjih stavkov ne veljata na odprtih
površinah, na katerih ni fiksnih sedišč, pri čemer mora biti med
postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje, razen med
osebami iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med
osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra, razen
med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(5) Pogoj iz tretjega in prejšnjega odstavka ne velja za
osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi dru-
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žinskimi člani oziroma skrbniki v javnem prostoru, v katerem
se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.
(6) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma
priporočil iz prvega in drugega odstavka tega člena, drugega
odstavka 3. člena in desetega odstavka prejšnjega člena.
(7) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje pogojev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, 8., 9. in 11. točke
prvega odstavka in četrtega odstavka 3. člena, 4. člena in iz
prejšnjega člena.
(8) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
7. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena
morajo trgovski centri:
– zagotavljati 10 m2 na posamezno stranko v celotnem
trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka
prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega
centra,
– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka ne velja za
osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v trgovskem centru, ter za osebe,
ki potrebujejo spremstvo.
(3) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna
oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

Uradni list Republike Slovenije
66/21, 69/21, 73/21, 79/21 in 85/21) se v 2. členu tretji odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko
svobodo v zaprtih prostorih in na odprtih površinah, se omeji
na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več
udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.
Udeleženci, ki pri kolektivnem uresničevanju verske svobode
v zaprtih prostorih in na odprtih površinah uporabljajo tudi
fiksna sedišča, so lahko navzoči v tem delu zaprtega prostora oziroma odprte površine do 50 % zasedenosti zmogljivosti
sedišč, medosebna razdalja med njimi pa mora biti najmanj
1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
Omejitev iz prejšnjega stavka ne velja za zaprti prostor in
odprto površino ali del zaprtega prostora oziroma odprte
površine, kjer ni sedišč ali pa so ta postavljena, pri čemer
mora biti med udeleženci oziroma med postavljenimi sedišči
najmanj 1,5 metra razdalje, razen med osebami iz skupnega
gospodinjstva.«.
2. člen
V 5. členu se besedilo »6. junija 2021« nadomesti z besedilom »13. junija 2021«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-30/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2021
EVA 2021-3340-0034
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati 7. junija 2021 in velja do vključno
13. junija 2021.
Št. 00726-28/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2021
EVA 2021-2130-0037
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1860.

Odlok o spremembah Odloka o začasni
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske
svobode v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o začasni omejitvi
kolektivnega uresničevanja verske svobode
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odloku o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja
verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21,

1861.

Odlok o spremembah Odloka o začasni
omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim
uporabnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o začasni omejitvi
ponujanja kulturnih storitev končnim
uporabnikom v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odloku o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21 in 85/21) se v 3. členu
v tretjem odstavku v prvem stavku številka »50« nadomesti s
številko »75«.
Tretji stavek se spremeni tako, da se glasi: »Omejitvi iz
prvega in drugega stavka tega odstavka ne veljata v zaprtih
javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, na katerih ni
fiksnih sedišč, pri čemer mora biti med postavljenimi sedišči
najmanj 1 meter razdalje, razen med osebami iz skupnega
gospodinjstva.«.

Uradni list Republike Slovenije
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2. člen
V 7. členu se besedilo »6. junija 2021« nadomesti z besedilom »13. junija 2021«.

ODLOK
o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza
potnikov na ozemlju Republike Slovenije

KONČNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-32/2021
Ljubljana, dne 3. junija 2021
EVA 2021-3340-0035
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1862.

Odlok o spremembah Odloka o začasnih
omejitvah pri izvajanju športnih programov

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o začasnih omejitvah
pri izvajanju športnih programov
1. člen
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21 in 85/21) se v 4. členu
v drugem odstavku številka »50« nadomesti s številko »75«.
V petem odstavku se črta besedilo »udeleženci in«.
2. člen
V 8. členu se besedilo »6. junija 2021« nadomesti z besedilom »13. junija 2021«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-26/2021
Ljubljana, dne 3. junija 2021
EVA 2021-3330-0069
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1863.

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 besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21
– ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

2. člen
(1) Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javnega
železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, posebnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov
se izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje.
(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi
vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, uporabo zaščitnih mask in, če voznik enkrat tedensko opravi testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo
verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR)
ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG)
in ima dokazilo o negativnem rezultatu testa.
(3) Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih,
stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov je
za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. 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
potnikov v vozilu. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in imeti
dokazilo o negativnem rezultatu testa.
(4) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih
prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z
vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko
zasedenih osem sedežev. Za voznika in potnike je obvezna
uporaba obrazne zaščitne maske.
(5) V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora
spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na
virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in imeti dokazilo o negativnem rezultatu testa.
(6) Testiranje iz drugega, tretjega in petega odstavka
tega člena ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih,
posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železniškem
prometu in voznike avtotaksi prevozov, če imajo:
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty
proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National
Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni
ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj
14 dni,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo
najmanj 21 dni,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine
Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
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– dokazilo iz četrte alineje tega odstavka ali potrdilo iz
prejšnje alineje, in dokazilo, da so bili v obdobju do največ
osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz prve do
tretje alineje tega odstavka, pri čemer je zaščita vzpostavljena
že z dnem cepljenja.
(7) Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski
federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
3. člen
(1) Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav
zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.
(2) Če pogoja iz prejšnjega odstavka upravljavec naprav
ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških
naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo dokazilo o negativnem
rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni,
ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.
(3) Testiranje ali predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG po prvem ali drugem odstavku
tega člena ni potrebno za:
– kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in
drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov;
– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo
najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s
Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology
najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca
Sinopharm najmanj 14 dni,
– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega
odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca
AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka
cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in
Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
– uporabnike, če imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu
testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi
drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– uporabnike, če imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest
mesecev, ali
– uporabnike, če imajo dokazilo iz pete alineje tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje alineje, in dokazilo, da so bili v
obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata
testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz druge do četrte alineje tega odstavka, pri čemer
je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja.
(4) Določbe iz drugega in tretjega odstavka tega člena
veljajo tudi za osebje žičniških naprav, ki prihaja v neposreden
stik z uporabniki žičniških naprav.
(5) Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski
federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
(6) Omejitev iz tega člena ne velja v primerih nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati 7. junija 2021 in velja do vključno
13. junija 2021.
Št. 00710-60/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2021
EVA 2021-2430-0083
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1864.

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

Na podlagi prvega odstavka 39. člena v zvezi s prvim
odstavkom 9. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
1. člen
S tem odlokom se v:
– 8. členu Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21,
66/21, 69/21, 73/21, 79/21 in 85/21),
– 6. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 79/21 in 85/21),
– 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21,
15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21,
55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21 in 85/21) in
– 5. členu Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS,
št. 182/20, 190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21,
20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21,
60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21 in 85/21)
besedilo »6. junija 2021« nadomesti z besedilom »13. junija
2021«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-45/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2021
EVA 2021-2711-0099
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
1865.

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

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter
1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 –
ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19
1. člen
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
(Uradni list RS, št. 85/21) se v 6. členu peti odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»(5) Oseba, ki prihaja z območja, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez
napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokazilo,
da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na
območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Ne glede
na prejšnji stavek mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje
od odhoda iz Republike Slovenije do vrnitve v Republiko Slovenijo, če je to obdobje krajše od pet dni. Če oseba ne predloži
ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem
oziroma temno rdečem seznamu.«.
2. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali hitrega
antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni
starejši od 48 ur od odvzema brisa;«.
3. člen
V 9. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku
besedilo »PCR ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem
besedilu: HAG test)« nadomesti z besedilom »testa PCR ali
testa HAG«.
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Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(1) Test PCR iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen
v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji,
Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike
Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na
kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni
promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.
(2) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen
v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji,
Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,
na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni
zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden
na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen
na povezavi https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf.
Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za
zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.«.
5. člen
V 12. členu se besedilo »6. junija 2021« nadomesti z
besedilom »13. junija 2021«.
6. člen
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1
in Prilogo 2, ki sta kot Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati 5. junija 2021.
Št. 00717-47/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2021
EVA 2021-1711-0051
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga 1:Temno rdeči seznam

Stran
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Priloga:
»PRILOGA 1: Temno rdeči seznam
Države članice EU/schengenskega območja:
1.
Francoska republika (samo posamezne administrativne enote):
– čezmorsko ozemlje Guyane
2.
Kneževina Lihtenštajn
3.
Republika Litva (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Sostinės regionas
4.
Kraljevina Švedska (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Övre Norrland
Tretje države:
5.
Argentinska republika
6.
Država Bahrajn
7.
Republika Bocvana
8.
Večnacionalna država Bolivija
9.
Federativna republika Brazilija
10.
Republika Čile
11.
Arabska republika Egipt
12.
Republika Ekvador
13.
Kraljevina Esvatini
14.
Gruzija
15.
Republika Indija
16.
Islamska republika Iran
17.
Republika Južna Afrika
18.
Država Katar
19.
Republika Kolumbija
20.
Republika Kostarika
21.
Država Kuvajt
22.
Kraljevina Lesoto
23.
Republika Malavi
24.
Republika Maldivi
25.
Republika Mozambik
26.
Zvezna demokratična republika Nepal
27.
Republika Paragvaj
28.
Republika Peru
29.
Republika Sejšeli
30.
Sirska arabska republika
31.
Republika Sudan
32.
Republika Surinam
33.
Združena republika Tanzanija
34.
Republika Trinidad in Tobago
35.
Republika Tunizija
36.
Republika Turčija
37.
Vzhodna republika Urugvaj
38.
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
39.
Republika Zambija
40.
Združene mehiške države
41.
Republika Zelenortski otoki
42.
Republika Zimbabve

1
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PRILOGA 2: Rdeči seznam
Države članice EU/schengenskega območja:
1.
Kneževina Andora
2.
Republika Avstrija (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Tirol
– administrativna enota Vorarlberg
3.
Kraljevina Belgija
4.
Republika Ciper
5.
Češka republika (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Moravskoslezsko
6.
Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Hovedstaden
–
administrativna enota Sjælland
–
administrativna enota Midtjylland
–
administrativna enota Nordjylland
7.
Republika Estonija
8.
Francoska republika (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Ile-de-France
–
administrativna enota Centre — Val de Loire
–
administrativna enota Bourgogne-Franche-Comté
–
administrativna enota Normandie
–
administrativna enota Hauts-de-France
–
administrativna enota Grand Est
–
administrativna enota Pays de la Loire
–
administrativna enota Bretagne
–
administrativna enota Occitanie
–
administrativna enota Auvergne-Rhône-Alpes
–
administrativna enota Provence-Alpes-Côte d’Azur
–
čezmorsko ozemlje Guadeloupe
–
čezmorsko ozemlje La Réunion
9.
Helenska republika (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Attiki
–
administrativna enota Notio Aigaio
–
administrativna enota Kriti
–
administrativna enota Kentriki Makedonia
–
administrativna enota Dytiki Makedonia
–
administrativna enota Ipeiros
–
administrativna enota Thessalia
–
administrativna enota Dytiki Ellada
–
administrativna enota Sterea Ellada
10.
Republika Hrvaška (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Panonska Hrvatska
–
administrativna enota Jadranska Hrvatska
–
administrativna enota Grad Zagreb
–
administrativna enota Sjeverna Hrvatska
11.
Italijanska republika (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Valle d’Aosta
–
administrativna enota Campania
–
administrativna enota Puglia
–
administrativna enota Basilicata
–
administrativna enota Calabria
–
administrativna enota Toscana
12.
Republika Latvija
13.
Republika Litva (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
14.
Veliko vojvodstvo Luksemburg
15.
Zvezna republika Nemčija
16.
Kraljevina Nizozemska
17.
Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote):
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20.
21.
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23.
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–
administrativna enota Agder
–
administrativna enota Vestfold og Telemark
Republika Poljska (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Wielkopolskie
–
administrativna enota Opolskie
Slovaška republika
Sveti sedež (Vatikanska mestna država)
Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Andalucía
–
administrativna enota Aragón
–
administrativna enota Castilla y León
–
administrativna enota Castilla-La Mancha
–
administrativna enota Cataluña
–
administrativna enota La Rioja
–
administrativna enota Madrid
–
administrativna enota Melilla
–
administrativna enota Murcia
–
administrativna enota País Vasco
Kraljevina Švedska (samo posamezne administrativne enote):
–
administrativna enota Stockholm
–
administrativna enota Östra Mellansverige
–
administrativna enota Småland med öarna
–
administrativna enota Sydsverige
–
administrativna enota Västsverige
–
administrativna enota Norra Mellansverige
–
administrativna enota Mellersta Norrland
Švicarska konfederacija

Tretje države:
24.
Islamska republika Afganistan
25.
Ljudska demokratična republika Alžirija
26.
Republika Angola
27.
Republika Armenija
28.
Azerbajdžanska republika
29.
Zveza Bahami
30.
Ljudska republika Bangladeš
31.
Republika Belorusija
32.
Belize
33.
Republika Benin
34.
Bosna in Hercegovina
35.
Kraljevina Butan
36.
Burkina Faso
37.
Republika Burundi
38.
Republika Čad
39.
Republika Črna gora
40.
Dominikanska republika
41.
Republika Džibuti
42.
Republika Ekvatorialna Gvineja
43.
Država Eritreja
44.
Etiopija
45.
Republika Filipini
46.
Gabonska republika
47.
Republika Gambija
48.
Republika Gana
49.
Republika Gvatemala
50.
Republika Gvineja
51.
Republika Gvineja Bissau
52.
Kooperativna republika Gvajana
53.
Republika Haiti
54.
Republika Honduras
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
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Republika Indonezija
Republika Irak
Republika Jemen
Hašemitska kraljevina Jordanija
Kanada
Republika Kazahstan
Republika Kamerun
Republika Kenija
Kirgiška republika
Zveza Komori
Demokratična republika Kongo
Republika Kongo
Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja)
Republika Kuba
Libanonska republika
Republika Liberija
Libija
Republika Madagaskar
Malezija
Republika Mali
Islamska republika Mavretanija
Kraljevina Maroko
Moldavija, Republika
Mongolija
Republika Namibija
Republika Nikaragva
Republika Niger
Zvezna republika Nigerija
Sultanat Oman
Islamska republika Pakistan
Republika Panama
Neodvisna država Papua Nova Gvineja
Ruska federacija
Republika Salvador
Kraljevina Saudova Arabija
Republika Senegal
Republika Sierra Leone
Republika Slonokoščena obala
Zvezna republika Somalija
Republika Srbija
Srednjeafriška republika
Republika Južni Sudan
Sveta Lucija
Demokratična socialistična republika Šrilanka
Republika Tadžikistan
Demokratična republika Vzhodni Timor
Togoška republika
Turkmenistan
Ukrajina
Republika Uzbekistan
Bolivarska republika Venezuela
Združeni arabski emirati
Združene države Amerike«.
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MINISTRSTVA
1866.

Pravilnik o določitvi Programa cepljenja
in zaščite z zdravili za leto 2021

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21
– ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o določitvi Programa cepljenja in zaščite
z zdravili za leto 2021
1. člen
Ta pravilnik določa Program cepljenja in zaščite z zdravili
za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: letni program), pogoje in
način izvedbe letnega programa, izvajalce ter način nabave in
razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.
2. člen
Letni program, ki je v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, se objavi na spletnih straneh Ministrstva za zdravje in
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-108/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2021
EVA 2021-2711-0084
Janez Poklukar
minister
za zdravje

Obvezno cepljenje proti:
davici
tetanusu
oslovskemu kašlju
hemofilusu influence b
nadaljnjem besedilu: Hib)
otroški paralizi
ošpicam
mumpsu
rdečkam
hepatitisu B

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

Cepljenje s 5-valentnim cepivom
proti davici, tetanusu, oslovskemu
kašlju, hemofilusu influence b in
otroški paralizi s 4 odmerki cepiva
je obvezno za otroke, ki so že
prejeli najmanj en odmerek 5valentnega cepiva. Revakcinacija
(4. odmerek) je obvezna med 12. in
24. mesecem starosti ter za
zamudnike.

Cepljenje s 6-valentnim cepivom
proti davici, tetanusu, oslovskemu
kašlju, hemofilusu influence b,
otroški paralizi in hepatitisu B s 3
(v odmerki cepiva je obvezno za:
– otroke, ko dopolnijo tri mesece
starosti;
– za zamudnike, ki še niso pričeli s
cepljenjem.
Revakcinacija (3. odmerek) je
obvezna med 11. in 18. mesecem
starosti ter za zamudnike.

CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI
Za zavarovane osebe se obvezno
cepljenje in priporočljivo cepljenje
proti pnevmokoknim okužbam, gripi
in KME ter zaščita s specifičnimi
humanimi imunoglobulini financira iz
sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja, za upravičence iz
štirinajste alineje 7. člena Zakona o
zdravstvenem
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 – ZSVarPreC, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJFC in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in
64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 –
ZFRO in 51/21; v nadaljnjem
besedilu: ZZVZZ) pa iz državnega
proračuna.

FINANCIRANJE

proti
steklini
območne enote
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Št.

Zamudnik je posameznik, ki v
roku ni opravil obveznega ali
priporočljivega cepljenja in
mora cepljenje opraviti do
starosti, ki jo opredeljuje 1.
program (predšolski otroci),
razen v primeru cepljenja proti
pnevmokoknim okužbam ali
cepljenja proti Hib, ko mora
cepljenje opraviti do 5. leta.

Cepljenje
opravljajo
NIJZ.

Obvezna
cepljenja
in
priporočljiva cepljenja proti
pnevmokoknim okužbam, gripi
in KME so sestavni del
delovnega
programa
in
finančnega
načrta
zdravstvenih
zavodov
in
zasebnih zdravnikov.

POSEBNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije

Predšolski otroci

1. PROGRAM

I.
Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: program) se nanaša na izvajanje obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se
financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna ter na obvezna cepljenja, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki.
Samoplačniška cepljenja so vključena v Navodila za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021, ki so objavljena na spletni strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). Program določa tudi pogoje in način izvedbe, izvajalce ter način nabave in razdeljevanja
cepiv in specifičnih imunoglobulinov.

15/21 – ZDUOP in 82/21)

PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2021
na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE,

Priloga: Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021

5201

Cepljenje/zaščita zaradi zdravstvenih
ali epidemioloških indikacij (cepivo in
zdravstvena storitev) se v primerih,
ko indikacijo* postavi zdravnik
ustrezne specialnosti, plača iz
sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

3
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Cepljenje/zaščita zaradi
zdravstvenih ali epidemioloških
indikacij** proti:
tuberkulozi
davici
oslovskemu kašlju
otroški paralizi
ošpicam
mumpsu

Priporočljivo cepljenje proti KME s
tremi odmerki cepiva se opravi pri
otrocih, rojenih v letu 2020, po
dopolnjenem enem letu starosti in
pri otrocih, ki v tekočem letu
dopolnijo tri leta starosti ter pri
zamudnikih (otroci, ki so dopolnili
tri leta starosti v letu 2019 ali
kasneje).

Št.

Priporočljivo cepljenje proti gripi se
opravi pri otrocih, starih 6-23
mesecev v sezoni gripe.

5202 /

Priporočljivo cepljenje proti:
Priporočljivo
cepljenje
proti
pnevmokoknim okužbam
pnevmokoknim okužbam se opravi
gripi
pri otrocih, ko dopolnijo tri mesece
klopnemu meningoencefalitisu (v starosti in pri zamudnikih.
nadaljnjem besedilu: KME)
S 3. odmerkom so otroci cepljeni
med 11. in 18. mesecem starosti.

Cepljenje proti ošpicam, mumpsu
in rdečkam je obvezno za otroke
od dopolnjenih 11 mesecev starosti
in mora biti opravljeno najpozneje
do dopolnjenih 18 mesecev starosti
ter za zamudnike.

Stran
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rdečkam
steklini
tetanusu
tifusu
gripi
meningokoknim okužbam
pnevmokoknim okužbam
hepatitisu B
hepatitisu A
noricam
respiratornemu sincicijskemu
virusu
Zaščita s specifičnimi
humanimi imunoglobulini proti:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
* indikacije in ciljne skupine za cepljenje so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021
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Cepljenje (2. odmerek cepiva) proti
ošpicam, mumpsu in rdečkam je
obvezno za učence, ki bodo v
šolskem letu 2021/22 vstopili v 1.
razred osnovne šole in za
zamudnike.

Obvezno cepljenje proti:
ošpicam
mumpsu
rdečkam
hepatitisu B
davici
tetanusu
oslovskemu kašlju
klopnemu
meningoencefalitisu
steklini
otroški paralizi

FINANCIRANJE

Cepljenje proti KME in steklini je
obvezno za dijake in študente, ki so
pri praktičnih vajah izpostavljeni
nevarnosti okužbe.

5
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Cepljenje (6. odmerek) proti
tetanusu je obvezno za dijake, ki v
šolskem letu 2021/22 obiskujejo
srednješolsko
izobraževanje,
mladino, ki ne obiskuje šole, in za
zamudnike.

proti
steklini
območne enote
Zamudnik je posameznik, ki v
roku ni opravil obveznega
cepljenja ali priporočljivega
cepljenja proti HPV in mora
cepljenje opraviti do starosti,
ki jo opredeljuje 2. program
(učenci, dijaki, študenti in
mladi odrasli do dopolnjenega
26. leta starosti).

Cepljenje
opravljajo
NIJZ.

Cepljenje učencev, dijakov in
študentov v okviru rutinskega
programa cepljenja opravljajo
šolski in študentski zdravniki v
javnih zdravstvenih zavodih,
zasebni zdravniki in drugi
zdravniki.

Obvezna
cepljenja
in
priporočljivo cepljenje proti
HPV so sestavni del delovnega
programa in finančnega načrta
zdravstvenih
zavodov
in
zasebnih zdravnikov.

POSEBNE DOLOČBE

Št.

Cepljenje (5. odmerek) proti davici,
tetanusu in oslovskemu kašlju je
obvezno za učence, ki v šolskem
letu 2021/22 obiskujejo 3. razred
osnovne šole in za zamudnike.

Za zavarovane osebe se obvezno
cepljenje in priporočljivo cepljenje
proti HPV ter zaščita s specifičnimi
humanimi imunoglobulini financira
iz
sredstev
obveznega
zdravstvenega zavarovanja, za
upravičence iz štirinajste alineje 7.
Cepljenje proti hepatitisu B je člena ZZVZZ pa iz državnega
obvezno za učence, ki bodo v proračuna.
šolskem letu 2021/22 vstopili v 1.
razred osnovne šole, za učence, ki v
šolskem letu 2021/22 obiskujejo 1.
razred osnovne šole in še niso bili
cepljeni ter za zamudnike.

CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

5204 /

Učenci, dijaki, študenti
in mladi odrasli do
dopolnjenega 26. leta
starosti

2. PROGRAM

Stran
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Priporočljivo
cepljenje
proti
okužbam s HPV se opravi pri
deklicah v 6. razredu osnovne šole
in pri zamudnicah ter pri dečkih, ki
bodo v šolskem letu 2021/22
obiskovali 6. razred osnovne šole.
Cepljenje zaradi zdravstvenih ali
epidemioloških indikacij (cepivo in
zdravstvena storitev) se v primerih,
ko indikacijo* postavi zdravnik
ustrezne specialnosti, plača iz
sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

Zaščita s specifičnimi humanimi
imunoglobulini proti:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
* Indikacije in ciljne skupine za cepljenje so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021

Cepljenje zaradi zdravstvenih ali
epidemioloških indikacij* proti:
davici
tetanusu
otroški paralizi
hemofilusu influence b
hepatitisu A
hepatitisu B
pnevmokoknim okužbam
meningokoknim okužbam
steklini
gripi
tifusu
noricam

Priporočljivo cepljenje proti:
okužbam s humanimi
papilomavirusi (v nadaljnjem
besedilu: HPV)

6
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89 / 3. 6. 2021 /
Stran

5205

Cepljenje in zaščita z zdravili proti
določeni nalezljivi bolezni se opravi
v skladu z izjavo o varnosti z oceno
tveganja delovnih mest pri osebah,
ki so pri opravljanju dela
izpostavljene nalezljivim boleznim
in osebah, ki pri delu lahko
prenesejo okužbo na druge osebe.

Cepljenje na podlagi izjave o
varnosti z oceno tveganja
delovnih mest proti:
davici
tetanusu
oslovskemu kašlju
otroški paralizi
ošpicam
mumpsu
rdečkam
hepatitisu B
hepatitisu A
KME
meningokoknim okužbam
steklini
tifusu
noricam
gripi
rumeni mrzlici
Cepljenje, zaščito z zdravili in
določanje ravni protiteles pri
osebah, ki so pri opravljanju dela
na podlagi izjave o varnosti z oceno
tveganja
delovnih
mest
izpostavljeni nevarnosti okužbe in
osebah, ki pri delu lahko prenesejo
okužbo na druge osebe, plača
delodajalec.

FINANCIRANJE

Cepljenje
opravljajo
NIJZ.

7

proti
steklini
območne enote

Cepljenje in zaščita z zdravili
se opravi na osnovi podatkov
o nevarnosti okužbe s
povzročitelji nalezljivih bolezni
na določenih delovnih mestih,
ki jih zagotovi delodajalec v
izjavi o varnosti z oceno
tveganja delovnih mest.

POSEBNE DOLOČBE

Št.

Zaščita z zdravili proti:
aviarni influenci
malariji

CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

5206 /

Zaposleni

3. PROGRAM

Stran
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CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI

Cepljenje proti davici in tetanusu je
priporočljivo:
– za osebe, ki še niso bile popolno
cepljene proti davici in tetanusu ali
– če ni dokazov o popolnem
cepljenju proti davici in tetanusu ali
- če je od popolnega cepljenja ali
Cepljenje zaradi zdravstvenih ali revakcinacije poteklo več kot deset
epidemioloških indikacij* proti:
let
ošpicam
mumpsu
Priporočljivo cepljenje proti KME se
rdečkam
opravi s tremi odmerki cepiva pri
davici
odraslih, ki v tekočem letu
tetanusu
dopolnijo 49 let starosti in pri
oslovskemu kašlju
zamudnikih (osebe, ki so dopolnile
steklini
49 let starosti v letu 2019 ali
otroški paralizi
kasneje).
tifusu
gripi
Cepljenje proti oslovskemu kašlju
meningokoknim okužbam
je priporočljivo za nosečnice
hepatitisu A
čimprej po 24. tednu nosečnosti.
hepatitisu B
pnevmokoknim okužbam
Cepljenje proti gripi je priporočljivo
noricam
v sezoni gripe za nosečnice in za
hemofilusu influence b
osebe stare 65 let in več.

Priporočljivo cepljenje proti:
davici
tetanusu
KME
oslovskemu kašlju
gripi

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

Cepljenje zaradi zdravstvenih ali
epidemioloških indikacij (cepivo in
zdravstvena storitev) se v primerih,
ko indikacijo* postavi zdravnik
ustrezne specialnosti, plača iz
sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

Za
zavarovane
osebe
se
priporočljivo cepljenje proti davici,
tetanusu,
cepljenje
proti
oslovskemu kašlju in gripi za
nosečnice ter cepljenje proti KME
za odrasle, ki v tekočem letu
dopolnijo 49 let starosti in za
zamudnike ter zaščita s specifičnimi
humanimi imunoglobulini financira
iz
sredstev
obveznega
zdravstvenega zavarovanja, za
upravičence iz štirinajste alineje 7.
člena ZZVZZ pa iz državnega
proračuna.

FINANCIRANJE

89 / 3. 6. 2021 /
Stran

8

Zamudnik je posameznik, ki v
roku ni opravil priporočljivega
cepljenja proti KME in lahko
cepljenje opravi do 70. leta
starosti.

Cepljenje proti steklini in
cepljenja
zaradi
epidemioloških
indikacij
opravljajo območne enote
NIJZ.

Priporočljiva cepljenja, ki se
financirajo
iz
sredstev
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja, izvajajo izbrani
zdravniki in drugi zdravniki.
Priporočljivo cepljenje proti
gripi, ki se financira iz sredstev
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja, poleg izbranih
osebnih zdravnikov, izvajajo
tudi drugi zdravniki in
območne enote NIJZ.

Priporočljivo cepljenje proti
davici in tetanusu izvajajo
izbrani zdravniki, po poškodbi
pa zdravnik, ki oskrbi rano.

POSEBNE DOLOČBE

Št.

Zaščita s specifičnimi humanimi
imunoglobulini proti:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
*Indikacije in ciljne skupine za cepljenje ter obveznost cepljenja so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021

Ostali prebivalci

4. PROGRAM

Uradni list Republike Slovenije

5207

Obvezno cepljenje proti:
rumeni mrzlici
davici
meningokoknim okužbam

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

Cepljenje proti meningokoknim
okužbam je obvezno za romarje v
Meko v času Hajja.

Obvezna cepljenja potnikov in
zaščito z zdravili proti malariji ter
svetovanje
pred
potovanjem
plačajo
posamezniki
oziroma
organizatorji dela v tujini.

FINANCIRANJE

9

Cepljenje potnikov, zaščito z
zdravili proti malariji in
svetovanje pred potovanji
opravljajo območne enote
NIJZ.

POSEBNE DOLOČBE

Št.

Cepljenje proti davici je obvezno za
potnike, ki potujejo na območja,
kjer je epidemija davice, če še niso
bili cepljeni ali so bili cepljeni
nepopolno ali je od zadnjega
odmerka popolnega cepljenja ali
revakcinacije minilo več kot deset
let.

Cepljenje proti rumeni mrzlici je
obvezno za:
– osebe, ki potujejo na območja,
kjer je ta bolezen
– osebe, ki potujejo v državo, ki
zahteva cepljenje proti tej bolezni.

CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI

5208 /

Potniki v
mednarodnem
prometu

5. PROGRAM

Stran
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CILJNE SKUPINE ZA ZAŠČITO Z
ZDRAVILI

Zaščita
z
zdravili
zaradi Prebivalci, ki zaradi izpostavljenosti
zdravstvenih ali epidemioloških določenim nalezljivim boleznim
indikacij* proti:
potrebujejo zaščito z zdravili.
meningokoknemu
meningitisu/sepsi
hemofilusnemu meningitisu
oslovskemu kašlju
škrlatinki
tuberkulozi
gripi
aviarni influenci
HIV/AIDS

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA
Zaščita
z
zdravili
zaradi
zdravstvenih ali epidemioloških
indikacij* se financira iz sredstev
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja oziroma iz državnega
proračuna za upravičence iz
štirinajste alineje 7. člena ZZVZZ.

FINANCIRANJE

*Indikacije in ciljne skupine za zaščito z zdravili so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021.

Zaščita z zdravili

6. PROGRAM

10

POSEBNE DOLOČBE
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Št.
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Stran

5209
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Cepiva in zdravila za izvajanje
programa v primeru nujnih
razmer se lahko zagotovijo iz
blagovnih rezerv.

Program cepljenja v primeru
nujnih razmer se izvaja, če so
izpolnjeni pogoji glede na
oceno tveganja.

Cepljenje in zaščita z zdravili za
prebivalstvo v primeru nujnih
razmer se financira iz sredstev
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja. Porabljena sredstva se
nosilcu obveznega zdravstvenega
zavarovanja povrnejo iz državnega
proračuna.

Cepljenje proti COVID‐19 je Cepivo in cepljenje proti covid-19
financira
iz
državnega
priporočljivo za vse prebivalce, za se
katere je cepivo registrirano. proračuna.
Cepljenje se opravi v skladu s
prioritetami, ki so opredeljene v
nacionalni strategiji cepljenja proti
COVID-19.

Prebivalstvo Republike Slovenije, ki
ga na osnovi ocene tveganja in
epidemiološke indikacije opredeli
NIJZ.

Cepljenje in zaščita z zdravili za
prebivalstvo v primeru nujnih
razmer (naravne in druge
nesreče, posebna izpostavljenost
nalezljivim boleznim, epidemija,
pandemija, terorizem z biološkimi
agensi itd.) se opravi proti
posameznim
nalezljivim
boleznim.

POSEBNE DOLOČBE

FINANCIRANJE

Št.

Priporočljivo cepljenje proti:
COVID-19

CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

5210 /

Cepljenje in zaščita z
zdravili v nujnih
razmerah

7. PROGRAM

Stran
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ošpice (O), mumps (M), rdečke (R) (2. odmerek OMR) in hepatitis B (1. in 2. odmerek HBV)
Šolsko obdobje
hepatitis B (3. odmerek HBV)
davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P) (4. odmerek – revakcinacija DTP)
okužbe s HPV (1. in 2. odmerek HPV cepiva)

pet do šest let

1. razred OŠ

3. razred OŠ

6. razred OŠ

12

Št.

ob sistematskem
tetanus (T) (5. odmerek – revakcinacija T)
pregledu v srednji šoli
* Pri otrocih, ki so že prejeli najmanj en odmerek 5-valentnega cepiva, cepljenje dokončamo s 5-valentnim cepivom po shemi za »zamudnike«

klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)
Pred vstopom v šolo

davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (1. odmerek
DTPHibIPV‐HBV)*, pnevmokokne okužbe (1. odmerek PCV)
davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (2. odmerek
DTPHibIPV‐HBV*, pnevmokokne okužbe (2. odmerek PCV)
ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek OMR)
davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (3. odmerek
DTPHibIPV‐HBV)*
pnevmokokne okužbe (3. odmerek PCV)
klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)
gripa (1 ali 2 odmerka v sezoni)
Tretje leto starosti

Prvo in drugo leto starosti

NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO

tri leta

eno leto
6 do 23 mesecev

11 do 18 mesecev

pet mesecev

trije meseci

STAROST/
ŠOLSKO OBDOBJE

KOLEDAR REDNIH CEPLJENJ PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK V LETU 2021:

II.

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

5211

13

Št.

gripa (1 odmerek v sezoni)
oslovski kašelj (P) (1 odmerek cepiva DTP od 24. tedna nosečnosti dalje)
gripa (1 odmerek v sezoni)
* Cepljenja zaradi zdravstvenih indikacij so opredeljena v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021

NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO
davica (D), tetanus (T), (1 odmerek cepiva DT na 10 let)
klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)

5212 /

>65 let
nosečnice

STAROST/STANJE
>26 let
49 let

KOLEDAR REDNIH CEPLJENJ* ODRASLIH V LETU 2021:

Stran

89 / 3. 6. 2021
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Št.

Če se pri preverjanju podatkov o opravljenih cepljenjih predšolskega otroka pred vstopom v organizirano varstvo ali pred vstopom v šolo ugotovi, da cepljenja
niso bila opravljena v skladu s programom, se to vpiše v potrdilo o zdravstvenem stanju otroka pred vstopom v organizirano varstvo oziroma šolo.

Cepilni status se preveri v zdravstveni dokumentaciji ali tako, da kandidat za cepljenje kot dokaz predloži dokument o opravljenih prejšnjih cepljenjih. Na
podlagi ugotovljenega stanja o prejšnjih cepljenjih in po predhodnem preverjanju zdravstvenih razlogov za opustitev cepljenja, kar opravi zdravnik, ki opravlja
cepljenje, se izvede cepljenje v skladu s programom.
V skladu s programom je treba obvezno preveriti cepilni status in opraviti manjkajoča cepljenja oziroma osebo napotiti na cepljenje:
– predšolskim otrokom pred vstopom v organizirano varstvo in pred vstopom v šolo;
– učencem, dijakom in študentom pred vstopom v višjo stopnjo izobraževanja;
– dijakom in študentom pred začetkom opravljanja praktičnega pouka oziroma dela, pri katerem so izpostavljeni nalezljivim boleznim;
– ob zaposlitvi;
– ob poškodbi ali rani;
– ob epidemiološki indikaciji, ki jo postavi NIJZ;
– potnikom pred potovanjem.

4. Cepljenje posameznika se opravi po preverjanju njegovega cepilnega statusa in po obveščanju (pojasnilna dolžnost v okviru standarda) cepljene osebe,
njenih staršev, skrbnikov oziroma zakonitih zastopnikov glede poteka cepljenja, varnosti in koristi cepljenja ter neželenih učinkov, pridruženih cepljenju in
ravnanja v zvezi z njimi.

3. Program za prebivalstvo v primeru nujnih razmer se izvaja le, če so za to podani pogoji.

2. Cepljenje se opravlja v skladu z načeli dobre ambulantne prakse in varnega cepljenja. Program izvajajo zdravniki v zdravstvenih zavodih, socialnovarstvenih
zavodih in zdravniki zasebniki. V primeru indikacij za cepljenje pod nadzorom v bolnišnici (http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacijedatoteke/cepljenje_-_knjiga.pdf str. 77), se cepljenje opravi v regionalni bolnišnici. Delo izvajalcev cepljenja koordinirajo območni koordinatorji cepljenja na
območnih enotah NIJZ. Območne koordinatorje cepljenja in nacionalnega koordinatorja programa v Centru za nalezljive bolezni NIJZ vsako leto imenuje
predstojnik Centra za nalezljive bolezni. Seznam območnih koordinatorjev cepljenja in nacionalnega koordinatorja programa je objavljen na spletni strani NIJZ.

1. V Republiki Sloveniji se program izvaja na podlagi predpisanih programov za posamezne skupine prebivalcev v skladu z Navodili za izvajanje Programa
cepljenja in zaščite z zdravili (v nadaljnjem besedilu: navodila), objavljenimi na spletni strani NIJZ. Navodila vključujejo izvajanje obveznih cepljenj in drugih
cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna, obveznih cepljenj, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki
ter samoplačniških cepljenj.

III.

Uradni list Republike Slovenije

5213
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13. Imetniki dovoljenja za promet z zdravili na debelo, ki opravljajo promet s cepivi, morajo o številu razdeljenih odmerkov posameznega cepiva enkrat letno
poročati NIJZ.

89 / 3. 6. 2021

12. Dokumentacija, ki jo vodi zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora biti vodena na način, ki omogoča sledljivost zdravil in
takojšni umik zdravila iz prometa.

11. S kužnim materialom, ki nastane ob izvajanju cepljenja, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti. Glede neuporabnih cepiv oziroma zdravil morajo ravnati v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili.

10. Prostor in oprema, kjer se izvaja cepljenje, morata ustrezati sanitarno tehničnim in higienskim zahtevam, ki veljajo za javne zdravstvene zavode ter pravne
in fizične osebe, ki opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost. Oprema mora omogočati primerno shranjevanje zdravil in spremljanje pogojev shranjevanja.
Temperaturo v hladilnikih oziroma hladilnih komorah je treba redno spremljati, beležiti in nadzirati.

9. Zdravstveni in socialnovarstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje proti nalezljivim boleznim, mora imeti imenovano odgovorno osebo,
ki je odgovorna za sprejem in shranjevanje zdravil ter za vodenje dokumentacije o zdravilih. Odgovorna oseba mora imeti ustrezno znanje in usposobljenost s
področja dobre cepilne prakse in dobre distribucijske prakse zdravil. Usmerjeno usposabljanje izvaja NIJZ. Osebje mora razumeti svoje odgovornosti, ki morajo
biti zapisane.

8. Zdravstveni in socialnovarstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje proti nalezljivim boleznim, mora zagotoviti sistem za sprejem,
shranjevanje in sledljivost zdravil, skladno s predpisi, ki urejajo področje zdravil. Sistem kakovosti mora določati odgovornosti in postopke, delo mora biti
organizirano v skladu z načeli dobre cepilne prakse in v skladu z načeli dobre distribucijske prakse zdravil.

Št.

7. Preskrbo s cepivi in imunoglobulini za izvajanje programa, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavlja NIJZ.

5214 /

6. Izvajanje cepljenja se organizira tako, da ni mogoč prenos okužbe na ljudi in v okolje s tem, da se prepreči prenos med delom in pri ravnanju z ostrimi
predmeti in infektivnimi odpadki.

5. Zdravstveni in socialnovarstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora izdati potrdilo, voditi evidenco in poročati, v skladu s
predpisom, ki ureja izdajanje potrdil, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkov po cepljenju in zdravstveni napaki pri cepljenju.
Podatki o cepljenju in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, o neželenih učinkih po cepljenju in podatki o opustitvi cepljenja se evidentirajo v zdravstveni
dokumentaciji in v elektronski obliki. Podatki o cepljenju in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini in podatki o opustitvi cepljenja se evidentirajo tudi v osebni
dokument, ki se ga izda cepljeni osebi (Knjižica o cepljenju, Potrdilo o cepljenju, Mednarodna knjižica o cepljenju).

Stran
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MINISTER ZA ZDRAVJE
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Ta program začne veljati naslednji dan po objavi Pravilnika o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije.

V.

Zaradi neprekinjenega izvajanja obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, se ta program
smiselno uporabi za nabavo cepiv, pri katerih je potrebno začeti s postopki javnega naročanja pred uveljavitvijo Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto
2022.

IV.

Uradni list Republike Slovenije
Št.

89 / 3. 6. 2021 /
Stran

5215

Stran
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Št.
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POPRAVKI

1867.

Popravek Odloka o koncesiji za upravljanje
občinskega pristanišča »Marina Koper«

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

POPRAVEK
Odloka o koncesiji za upravljanje občinskega
pristanišča »Marina Koper«
(Uradni list RS, št. 81/21)
V Odloku o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81/21
z dne 21. 5. 2021, se objavi grafična priloga Občinsko pristanišče »Marina Koper«, ki je skladno s šestim odstavkom 4. člena
navedenega odloka, njegov sestavni del.
Št. 373-2/2021
Koper, dne 31. maja 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan

Priloga: Občinsko pristanišče »Marina Koper«
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Ai sensi del secondo comma dell’articolo 11 della Legge
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta
Ufficiale della RS n. 112/05 – testo consolidato ufficiale, 102/07,
109/09, 38/10 – Sigla: ZUKN e 60/17 – Sigla: ZPVPJN-B)
pubblico la seguente

RETTIFICA
del Decreto sulla concessione per la gestione
del porto comunale “Marina Koper”
(Gazzetta Ufficiale della RS n. 81/21)
Nel Decreto sulla concessione per la gestione del porto
comunale “Marina Koper, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della RS n. 81/21 del 21 maggio 2021, si pubblica l’allegato
grafico Porto comunale “Marina Koper”, che rappresenta sua
parte integrante ai sensi del sesto comma dell’articolo 4 del
decreto stesso.
Prot. n. 373-2/2021
Capodistria, 31 maggio 2021
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

Priloga: Porto comunale “Marina Koper”
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VSEBINA
1859.
1863.
1860.
1861.
1862.
1864.
1865.

1866.

1867.

VLADA

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi
kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi
ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom
v Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah
pri izvajanju športnih programov
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19

5189
5193
5192
5192
5193
5194

5195

MINISTRSTVA

Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite
z zdravili za leto 2021

5200

POPRAVKI

Popravek Odloka o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper«

5216
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