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Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe (EU)
o tehničnih standardih za vzpostavitev
in delovanje sistema sledljivosti tobačnih
izdelkov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih
standardih za vzpostavitev in delovanje sistema
sledljivosti tobačnih izdelkov
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pristojni organ za izvajanje Izvedbene
uredbe Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017
o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema
sledljivosti tobačnih izdelkov (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2018,
str. 7), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 252 z dne
8. 10. 2018, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba
2018/574/EU), način imenovanja subjekta, odgovornega za
ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, nacionalnega skrbnika sistema repozitorijev in ključne elemente pogodb
o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti
tobačnih izdelkov.
2. člen
(pristojni organi)
Pristojni organ za izvajanje Izvedbene uredbe 2018/574/EU
je ministrstvo, pristojno za zdravje, za izvajanje te uredbe pa
Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) in Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: FURS).
3. člen
(izdajatelj identifikacijskih oznak)
(1) Izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo
posebnih identifikacijskih oznak iz prvega odstavka 3. člena
Izvedbene uredbe 2018/574/EU (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa s
sklepom imenuje generalni direktor UJP.
(2) UJP z izbranim izdajateljem sklene pogodbo, v kateri
se uredijo medsebojna razmerja v zvezi z ustvarjanjem in izdajo identifikacijskih oznak iz prejšnjega odstavka.

Leto XXXI

4. člen
(javni razpis)
(1) Pogoji in merila za izbiro izdajatelja se določijo v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU. Razpisna dokumentacija
poleg pogojev in meril za izbiro vsebuje tudi vzorec pogodbe.
(2) Javni razpis za izbiro izdajatelja se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
5. člen
(komisija)
(1) Za izvedbo javnega razpisa iz prejšnjega člena generalni direktor UJP imenuje komisijo, ki jo sestavljajo predsednik
in najmanj dva člana, ki so predstavniki:
‒ UJP, predsednik,
‒ ministrstva, pristojnega za zdravje, en član, in
‒ FURS, en član.
(2) Komisija opravi pregled prispelih vlog in pisno pozove
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, naj jih dopolnijo v
osmih dneh od prejema poziva za dopolnitev.
(3) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
(4) Po poteku roka za dopolnitev vlog iz drugega odstavka
tega člena komisija oceni popolne vloge na podlagi pogojev in
meril iz razpisne dokumentacije. Komisija o opravljenem pregledu prispelih vlog in ocenjevanju popolnih vlog vodi zapisnik.
(5) Na podlagi ocene popolnih vlog komisija pripravi predlog za imenovanje izdajatelja, ki ga podpišejo predsednik in
člani komisije, ter ga predloži generalnemu direktorju UJP.
6. člen
(sklep o imenovanju)
(1) Generalni direktor UJP s sklepom o imenovanju imenuje izdajatelja za obdobje petih (5) let.
(2) Generalni direktor UJP pred izdajo sklepa iz prejšnjega odstavka pridobi soglasje ministra, pristojnega za finance,
in ministra, pristojnega za zdravje.
(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba, ki se vloži pri UJP v 15 dneh od vročitve sklepa. O
pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za finance.
(4) Zoper odločitev ministrstva, pristojnega za finance, je
dovoljen upravni spor.
7. člen
(pristojnost izdajatelja)
Imenovani izdajatelj izdaja identifikacijske oznake za izdelke, ki se dajejo na trg v Republiki Sloveniji.
8. člen
(nacionalni skrbnik)
Nacionalni skrbnik sistema repozitorija iz točke (k) prvega
odstavka 25. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU je FURS.
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9. člen

»3. člen

(pogodbe o hrambi podatkov)

(prevoz na delo in z dela)

Pogodbe o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, vsebujejo elemente, ki jih določa Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/573 z dne 15. decembra 2017 o ključnih elementih pogodb o hrambi podatkov, ki
se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (UL L
št. 96 z dne 16. 4. 2018, str. 1).

(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do
višine 0,13 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim
prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer
oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Znesek
iz prejšnjega stavka se usklajuje enkrat letno s koeficientom
rasti cen goriv in maziv za osebna vozila za mesec oktober
tekočega leta v primerjavi z mesecem oktobrom prejšnjega
leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če
je sprememba rasti cen pozitivna, ki ga minister, pristojen za
finance, določi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
najpozneje v decembru tekočega leta za povračila stroškov
prevoza na delo in z dela za naslednje leto.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se povračilo stroškov za
prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka
iz delovnega razmerja do višine 30 eurov mesečno ali v višini
imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice.
Višini povračil stroškov iz prejšnjega stavka, ki se ne vštevata v
davčno osnovo iz delovnega razmerja, se priznata sorazmerno
glede na dneve prisotnosti na delu.
(3) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se
delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče
po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu
opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno
prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec od tam vsaj
štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.
(4) Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi
pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo po tej
uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz.
(5) Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se
upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.
(6) Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega
vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo
službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za
prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja.
(7) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine,
strošek prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo
dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom
opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(prenos pravic in obveznosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za
vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov
(Uradni list RS, št. 14/19).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek razpisna dokumentacija,
sklep o imenovanju izdajatelja in pogodba, ki je bila sklenjena
med izdajateljem in ministrstvom, pristojnim za zdravje, ter
drugi dokumenti ministrstva, pristojnega za zdravje, izdani na
podlagi uredbe iz prejšnjega odstavka, (v nadaljnjem besedilu:
dokumentacija), ostanejo v veljavi.
(3) Z dnem uveljavitve te uredbe UJP postane pogodbena
stranka ter prevzame vse pravice in obveznosti ministrstva,
pristojnega za zdravje, ki so določene v pogodbi iz prejšnjega
odstavka, ministrstvo, pristojno za zdravje, pa UJP izroči dokumentacijo v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-53/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-2711-0022
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2223.

Uredba o spremembah Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja

Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12,
30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13,
29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19,
28/19 in 66/19) in četrte alineje tretjega odstavka 3. člena
Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list
RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov
iz delovnega razmerja
1. člen
V Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06,
76/08, 63/17 in 71/18) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

2. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plačila vajencem za obvezno praktično delo se ne
vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja
glede na letnik šolanja do višin, ki jih kot minimalno višino vajeniške nagrade določa zakon, ki ureja vajeništvo.«.
KONČNE DOLOČBE
3. člen
(začetek uporabe)
(1) Spremenjen 3. člen uredbe se začne uporabljati:
− za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za delojemalce, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih
ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih
uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih
uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list
RS, št. 88/21), za mesec junij 2021, in

Uradni list Republike Slovenije
– za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za vse
ostale delojemalce za mesec avgust 2021, do takrat pa se
uporablja 3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS,
št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18).
(2) Spremenjeni prvi odstavek 12. člena uredbe se začne
uporabljati z dnem objave usklajenih zneskov minimalnih višin
vajeniške nagrade v skladu z zakonom, ki ureja vajeništvo, do
takrat pa se uporablja prvi odstavek 12. člena Uredbe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18).
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-26/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2020-1611-0135
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2224.

Odlok o začasnih omejitvah 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, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o začasnih omejitvah ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
1. člen
Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19 se s tem odlokom začasno omeji ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike
Slovenije.
2. člen
(1) Pod pogojem, da zaposleni oziroma druge osebe, ki
izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom,
v dejavnostih navedenih v tem odstavku, 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 potrošnikom opravljajo
le zaposleni in druge osebe, ki imajo negativni rezultat testa, je
dovoljeno opravljanje naslednjih dejavnosti:
1. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih
salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego
telesa, pedikura, manikura),
2. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole,
strokovne delavnice),
4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
5. sejemska dejavnost,
6. kongresna dejavnost,
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7. gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
8. nastanitvene storitve,
9. storitve nočnih klubov in diskotek od 5. do 24. ure.
(2) V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na
srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter
v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna
dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in
pijač, so lahko samo potrošniki, ki imajo 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.
(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 prostorih iz prejšnjega odstavka.
(4) Osebam iz prvega in drugega odstavka tega člena
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 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 najmanj 21 dni ali cepiva Covishield
proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj
21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz
prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema
drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej
točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu
drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva
proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna
v roku od 28 do 84 dni (4 do 12 tednov) po prejemu prvega
odmerka;
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. dokazilo 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.
(5) Dokazila o testiranju iz 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.
3. člen
(1) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe
jedi in pijač je dovoljeno pod pogoji iz prejšnjega, tega in 4. člena tega odloka.
(2) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe
jedi in pijač je potrebno zagotoviti razkuževanje rok za goste
pred vstopom in ob izstopu v prostor, kjer se izvaja gostinska
dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.
(3) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe
jedi in pijač se smiselno upoštevajo higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu:
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NIJZ) pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
4. 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,
– uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja
začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2, 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) Ne glede na odlok, ki ureja začasne ukrepe za
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2, uporaba zaščitnih mask ni obvezna za potrošnike, ki so v prostorih iz drugega odstavka 2. člena tega
odloka in imajo 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, ali dokazilo oziroma potrdilo iz četrtega odstavka 2. člena tega odloka, ter na vrtovih in terasah
gostinskega obrata, ko sedijo pri mizi in konzumirajo hrano in/
ali pijačo.
(3) Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom se smiselno upoštevajo 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.
(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim ter drugim osebam, ki za njih na drugi podlagi izvajajo ponujanje in
prodajanje blaga in storitev potrošnikom, v dejavnostih navedenih v prvem odstavku 2. člena tega odloka, zagotovijo zaščitno
opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma priporočil
iz prvega in tretjega odstavka tega člena ter prvega odstavka
2. člena tega odloka.
(5) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje pogojev iz 9. točke prvega odstavka 2. člena, drugega odstavka
2. člena in iz prejšnjega člena tega odloka.
(6) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
(7) Ne glede na 1. člen tega odloka se omejitve ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
iz tega odloka ne upoštevajo, če je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom urejeno v drugih odlokih, ki jih Vlada
Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19.
5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati 5. julija 2021 in velja do vključno
11. julija 2021.
Št. 00726-31/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-2130-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Odlok 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 začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se s tem
odlokom začasno omejuje ponujanje kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.
(2) Za ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev in za
ponujanje drugih kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom iz prejšnjega odstavka, se ne uporabljajo določbe
odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2.
2. člen
(1) Ponujanje storitev knjižnic, arhivov, muzejev in galerij
je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu
s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v
nadaljnjem besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov,
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom,
– uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja
začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost
ponujanja storitev končnim uporabnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se
smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in
NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so
objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora
biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo.
(5) Knjižnica, arhiv, muzej oziroma galerija zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega
odstavka tega člena.
3. člen
(1) Ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev (kinematografske, gledališke, glasbene, plesne in druge) je dovoljeno
le pod naslednjima pogojema:
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov,
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom, in
– razkuževanje rok za udeležence pred vstopom in ob
izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja
storitev končnim uporabnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se
smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva in
NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so
objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Ne glede na odlok, ki ureja začasne ukrepe za
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
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SARS-CoV-2, uporaba zaščitnih mask ni obvezna za končne
uporabnike in nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah.
(4) Izvajanje javnih kulturnih prireditev za končne uporabnike je dovoljeno le pod pogojem, da nastopajoči enkrat
tedensko oziroma pred samo izvedbo javne kulturne prireditve,
če to izvajajo občasno, opravijo 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), pri čemer lahko nastopajo le tiste osebe, ki imajo
negativni rezultat testa.
(5) Javne kulturne prireditve se lahko udeležijo le končni
uporabniki, 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 preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer 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 najmanj 21 dni ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj
21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
‒ drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz
prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema
drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej
točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu
drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva
proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v
roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega
odmerka,
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni
starejši od šest mesecev, ali
4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in
od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali se je
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepila z enim
odmerkom cepiva iz 2. točke tega odstavka, kjer se zaščita
vzpostavi z dnem cepljenja.
(6) Dokazila o testiranju iz četrtega 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, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih
državah Amerike.
(7) Pogoj iz petega odstavka tega člena ne velja za končne uporabnike, ki še niso dopolnili 15 let.
(8) Osebam iz četrtega odstavka tega člena testiranja
ni treba opraviti, če še niso dopolnile 15 let ali če predložijo
dokazila iz petega odstavka tega člena.
(9) Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih
prireditev zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega odstavka
tega člena, nosilci izvajanja gledaliških, glasbenih in plesnih
prireditev pa zagotovijo tudi spoštovanje pogoja iz četrtega
odstavka tega člena.
4. člen
(1) Ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno
dediščino je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s
sprejetimi navodili NIJZ,
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– uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja
začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se
smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva in
NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so
objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora
biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino zagotovi spoštovanje pogojev iz
prvega odstavka tega člena in omejitve iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati 5. julija 2021 in velja do vključno
11. julija 2021.
Št. 00716-40/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-3340-0044
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2226.

Odlok o spremembah in dopolnitvi 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 in dopolnitvi 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,
66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21 in
101/21) se v 2. členu v prvem odstavku v tretji alineji črta besedilo »v zaprtih prostorih«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
V sedmem odstavku se v 2. točki za tretjo alinejo doda
nova četrta alineja, ki se glasi:
»– drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz
prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, se zaščita vzpostavi po
preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste
cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič
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prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita
vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba
prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali
cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do
12 tednov) po prejemu prvega odmerka,«.
V desetem odstavku se črta besedilo », četrtega in petega«.
2. člen
V 5. členu se besedilo »4. julija 2021« nadomesti z besedilom »11. julija 2021«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-39/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-3340-0043
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2227.
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ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do
12 tednov) po prejemu prvega odmerka,«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedilom »Ruski federaciji,« doda besedilo
»Republiki Srbiji,«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedilom »pogoji za« doda besedilo »športnike,
organizacijsko osebje in«.
Črta se deveti odstavek.
3. člen
V 6. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen
V 8. členu se besedilo »4. julija 2021« nadomesti z besedilom »11. julija 2021«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-29/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-3330-0088
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Odlok o spremembah in dopolnitvah 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 in dopolnitvah 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, 85/21, 89/21, 93/21,
96/21 in 101/21) se v 2. členu črta drugi odstavek.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta
vejica in besedilo »ki se izvaja individualno oziroma v skupini
do 50 vadečih«.
2. člen
V 4. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi,
tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek,
se:
‒ v 1. točki za besedilom »Ruski federaciji,« doda besedilo »Republiki Srbiji,«;
‒ v 3. točki za osmo alinejo doda nova, deveta alineja,
ki se glasi:
»‒ drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz
prve, druge, tretje, pete, šeste, sedme ali osme alineje te točke,
če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te
točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te
alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca,
se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je
oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer

2228.

Odlok o spremembah in dopolnitvi 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 dopolnitvi 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, 89/21, 93/21, 98/21 in 101/21) se v
7. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu,
mora ob vstopu v Republiko Slovenijo predložiti negativni test
PCR, razen če ima prebivališče v Republiki Sloveniji, nato pa
se napoti v karanteno na domu za deset dni. Ne glede na prejšnji stavek osebi ni treba predložiti negativnega testa PCR in se
ne napoti v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju,
potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Osebo, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji in
ki prihaja z območja na temno rdečem seznamu, se napoti v
karanteno na domu za deset dni. Tujcu, ki nima prebivališča
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v Republiki Sloveniji in ki prihaja z območja na temno rdečem
seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.«.
Dosedanji šesti do dvanajsti odstavek postanejo sedmi
do trinajsti odstavek.
2. člen
V 12. členu se besedilo »4. julija 2021« nadomesti z besedilom »11. julija 2021«.
3. člen
Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 in Priloga 4 se nadomestijo
z novimi Prilogo 1, Prilogo 2, Prilogo 3 in Prilogo 4, ki so kot
Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati 3. julija 2021.
Št. 00717-52/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-1711-0063
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga:
»PRILOGA 1: Oranžni seznam (šteje se, da so na oranžni seznam uvrščene tudi vse države in
entitete, ki niso navedene v Prilogi 2, Prilogi 3 ali Prilogi 4).
Države članice EU/schengenskega območja:
1.

Kraljevina Belgija (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
– administrativna enota Région wallonne
2. Republika Ciper
3. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Hovedstaden
– administrativna enota Nordjylland
4. Francoska republika (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Ile-de-France
– administrativna enota Auvergne-Rhône-Alpes
– čezmorsko ozemlje Guadeloupe
5. Helenska republika (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Attiki
– administrativna enota Dytiki Makedonia
6. Italijanska republika (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Basilicata
– administrativna enota Calabria
– administrativna enota Sicilia
7. Republika Latvija
8. Kraljevina Nizozemska (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Drenthe
– administrativna enota Overijssel
– administrativna enota Gelderland
– administrativna enota Flevoland
– administrativna enota Utrecht
– administrativna enota Noord-Holland
– administrativna enota Zuid-Holland
– administrativna enota Zeeland
– administrativna enota Noord-Brabant
– administrativna enota Limburg (NL)
9. Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Oslo
– administrativna enota Rogaland
– administrativna enota Agder
10. Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Continente
– administrativna enota Região Autónoma dos Açores
11. Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Aragón
– administrativna enota Principado de Asturias
– administrativna enota País Vasco
– administrativna enota Comunidad Foral de Navarra
– administrativna enota Comunidad de Madrid
– administrativna enota Castilla y León
– administrativna enota Castilla-La Mancha
– administrativna enota Extremadura
– administrativna enota Cataluña
– administrativna enota Región de Murcia
– administrativna enota Ciudad de Melilla
12. Kraljevina Švedska (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Ostra Mellansverige
– administrativna enota Småland med öarna
– administrativna enota Sydsverige
– administrativna enota Västsverige
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– administrativna enota Norra Mellansverige
– administrativna enota Övre Norrland
Tretje države in entitete:
/
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PRILOGA 2: Rdeči seznam
Države članice EU/schengenskega območja:
1.
2.
3.
4.

Kneževina Andora
Francoska republika (samo posamezne administrativne enote):
– čezmorsko ozemlje La Réunion
Kraljevina Nizozemska (samo posamezne administrativne enote):
– čezmorsko ozemlje Aruba
– čezmorsko ozemlje Sveti Martin
Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Andalucía
– administrativna enota Canarias
– administrativna enota Cantabria
– administrativna enota La Rioja

Tretje države in entitete:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Islamska republika Afganistan
Ljudska demokratična republika Alžirija
Republika Angola
Zveza Bahami
Ljudska republika Bangladeš
Republika Belorusija
Belize
Republika Benin
Kraljevina Butan
Burkina Faso
Republika Burundi
Republika Čad
Dominikanska republika
Republika Džibuti
Republika Ekvatorialna Gvineja
Država Eritreja
Etiopija
Republika Fidžijski otoki
Republika Filipini
Gabonska republika
Republika Gambija
Republika Gana
Gruzija
Republika Gvatemala
Republika Gvineja
Republika Gvineja Bissau
Kooperativna republika Gvajana
Republika Haiti
Republika Honduras
Republika Indonezija
Republika Irak
Republika Jemen
Država Katar
Republika Kazahstan
Republika Kamerun
Republika Kenija
Kirgiška republika
Zveza Komori
Demokratična republika Kongo
Republika Kongo
Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja)
Zveza Sveti Krištof in Nevis
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Republika Kuba
Republika Liberija
Libija
Republika Madagaskar
Republika Mali
Islamska republika Mavretanija
Kraljevina Maroko
Združene mehiške države
Republika Nikaragva
Republika Niger
Zvezna republika Nigerija
Islamska republika Pakistan
Republika Panama
Neodvisna država Papua Nova Gvineja
Republika Salvador
Kraljevina Saudova Arabija
Republika Senegal
Republika Sierra Leone
Republika Slonokoščena obala
Zvezna republika Somalija
Srednjeafriška republika
Republika Južni Sudan
Republika Tadžikistan
Demokratična republika Vzhodni Timor
Togoška republika
Republika Turčija
Turkmenistan
Republika Uganda
Republika Uzbekistan
Bolivarska republika Venezuela
Združeni arabski emirati
Republika Zelenortski otoki

Št.
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Stran
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PRILOGA 3: Temno rdeči seznam
Države članice EU/schengenskega območja:
1.
2.
3.

Francoska republika (samo posamezne administrativne enote):
– čezmorsko ozemlje Guyane
Irska
Kneževina Lihtenštajn

Tretje države in entitete:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Argentinska republika
Država Bahrajn
Republika Bocvana
Večnacionalna država Bolivija
Federativna republika Brazilija
Republika Čile
Arabska republika Egipt
Republika Ekvador
Kraljevina Esvatini
Republika Indija
Islamska republika Iran
Republika Južna Afrika
Republika Kolumbija
Republika Kostarika
Država Kuvajt
Kraljevina Lesoto
Republika Malavi
Republika Maldivi
Malezija
Mongolija
Republika Mozambik
Republika Namibija
Zvezna demokratična republika Nepal
Sultanat Oman
Republika Paragvaj
Republika Peru
Ruska federacija
Republika Sejšeli
Sirska arabska republika
Republika Sudan
Republika Surinam
Demokratična socialistična republika Šrilanka
Združena republika Tanzanija
Republika Trinidad in Tobago
Republika Tunizija
Vzhodna republika Urugvaj
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Republika Zambija
Republika Zimbabve
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PRILOGA 4: Zeleni seznam
Države članice EU/schengenskega območja:
1.
2.

Republika Avstrija
Kraljevina Belgija (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Vlaams Gewest
3. Republika Bolgarija
4. Republika Hrvaška
5. Češka republika
6. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Midtjylland
– administrativna enota Sjælland
– administrativna enota Syddanmark
7. Republika Estonija
8. Republika Finska
9. Francoska republika (samo posamezne administrativne enote):
– 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 Nouvelle-Aquitaine
– administrativna enota Occitanie
– administrativna enota Auvergne-Rhône-Alpes
– administrativna enota Provence-Alpes-Côte d’Azur
– administrativna enota Corse
– čezmorsko ozemlje Martinique
– čezmorsko ozemlje Mayotte
10. Helenska republika (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Voreio Aigaio
– administrativna enota Notio Aigaio
– administrativna enota Kriti
– administrativna enota Anatoliki Makedonia, Thraki
– administrativna enota Kentriki Makedonia
– administrativna enota Ipeiros
– administrativna enota Thessalia
– administrativna enota Ionia Nisia
– administrativna enota Dytiki Ellada
– administrativna enota Sterea Ellada
– administrativna enota Peloponnisos
11. Republika Islandija
12. Italijanska republika (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Piemonte
– administrativna enota Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
– administrativna enota Liguria
– administrativna enota Lombardia
– administrativna enota Abruzzo
– administrativna enota Molise
– administrativna enota Campania
– administrativna enota Puglia
– administrativna enota Sardegna
– administrativna enota Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen
– administrativna enota Provincia Autonoma di Trento
– administrativna enota Veneto
– administrativna enota Friuli-Venezia Giulia
– administrativna enota Emilia-Romagna
– administrativna enota Toscana
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Št.
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– administrativna enota Umbria
– administrativna enota Marche
– administrativna enota Lazio
Republika Litva
Veliko vojvodstvo Luksemburg
Madžarska
Republika Malta
Zvezna republika Nemčija
Kraljevina Nizozemska (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Groningen
– administrativna enota Friesland (NL)
Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Møre og Romsdal
– administrativna enota Nordland
– administrativna enota Viken
– administrativna enota Innlandet
– administrativna enota Vestfold og Telemark
– administrativna enota Vestland
– administrativna enota Trøndelag
– administrativna enota Troms og Finnmark
Republika Poljska
Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Região Autónoma da Madeira
Romunija
Slovaška republika
Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Galicia
– administrativna enota Comunitat Valenciana
– administrativna enota Illes Balears
– administrativna enota Ciudad de Ceuta
Kraljevina Švedska (samo posamezne administrativne enote):
– administrativna enota Stockholm
– administrativna enota Mellersta Norrland
Švicarska konfederacija

Tretje države in entitete:
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Republika Albanija
Avstralija
Bosna in Hercegovina
Republika Črna gora
Država Izrael
Japonska
Ljudska republika Kitajska (samo posamezne administrativne enote):
– posebno administrativno območje Hongkong
– posebno administrativno območje Macau
Republika Koreja
Republika Kosovo
Libanonska republika
Nova Zelandija
Republika Ruanda
Republika Severna Makedonija
Republika Singapur
Republika Srbija
Kraljevina Tajska
Tajvan
Združene države Amerike«.

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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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
– 7. členu Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 96/21
in 101/21),
– 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, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21 in 101/21),
– 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 96/21 in 101/21),
– 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, 85/21, 89/21,
93/21, 96/21 in 101/21) 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, 85/21, 89/21, 93/21,
96/21 in 101/21)
besedilo »4. julija 2021« nadomesti z besedilom »11. julija
2021«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-62/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-2711-0113
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA
2222.
2223.
2224.
2225.
2226.
2227.
2228.

2229.

VLADA

Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov
Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja
Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske
svobode v Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

6511
6512
6513
6514
6515
6516

6516
6525
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