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

Leto XXXI

(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja
bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na
spletni strani NIJZ.

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

4. člen
Mednarodni potniški železniški promet z Italijansko republiko, Republiko Avstrijo in Madžarsko se kontrolira na vstopnih
in izstopnih železniških postajah ob prihodu oziroma odhodu
vlaka.

ODLOK
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive
bolezni COVID-19

5. člen
Policija za kontrolne točke in železniške postaje iz 2., 3. in
4. člena tega odloka vzpostavi nadzor prehajanja v dogovoru
z obratovalcem letališča, železniških postaj oziroma upravljavcem pristanišča.

1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19)
določijo pogoji vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji in
na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.
(2) Na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet
in na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet
je prestop državne meje Republike Slovenije dovoljen samo na
kontrolnih točkah, določenih v tem odloku.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je izven kontrolnih točk
na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet prestop
meje dovoljen za letalski promet znotraj Evropske unije in
schengenskega območja.
2. člen
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni
zračni promet so:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor)
in
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni
promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in
izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni
COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na
spletni strani NIJZ.
3. člen
(1) Kontrolni točki na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet) in
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski
promet).

6. člen
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji določi območja, za katera obstaja visoko
tveganje za okužbe z virusom SARS-CoV-2:
1. oranžni seznam, kjer:
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s
SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju nižja od 50 in stopnja
pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 4 % ali višja,
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s
SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju 50 ali več, vendar nižja
od 75, in stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2
1 % ali višja ali
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s
SARS-COV-2 v 14-dnevnem obdobju med 75 in 200, stopnja
pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 pa nižja od 4 %;
2. rdeči seznam, kjer:
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s
SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju med 75 in 200 in stopnja
pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 4 % ali višja ali
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s
SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju višja od 200, vendar
nižja od 500;
3. temno rdeči seznam, kjer:
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s
SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju 500 ali več na 100.000
prebivalcev,
– obstaja povečana pojavnost bolj nevarnih različic virusa
SARS-CoV-2,
– za območja ni na voljo dovolj informacij za oceno epidemiološke situacije ali
– je število opravljenih testov na prisotnost SARS-CoV-2 v
zadnjem tednu enako ali nižje od 300 na 100.000 prebivalcev.
(2) Na območjih, ki niso uvrščena na oranžni, rdeči ali
temno rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z virusom
SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: zeleni seznam).
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(3) Območje je država ali administrativna enota države.
Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Republike
Slovenije določi, da so na zelenem, oranžnem, rdečem ali
temno rdečem seznamu le posamezne administrativne enote
te države.
(4) Enako kot države članice schengenskega območja se
po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina
Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska
mestna država).
(5) Zeleni, oranžni, rdeči in temno rdeči seznam so določeni v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na
spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za
zunanje zadeve. Šteje se, da so na oranžni seznam uvrščene
tudi vse države, ki niso navedene na zelenem, rdečem ali temno rdečem seznamu.
7. člen
(1) Dokazila iz 8. člena tega odloka, ki se upoštevajo ob
vstopu v Republiko Slovenijo, so:
1. evropsko digitalno covidno potrdilo v digitalni ali papirni
obliki, opremljeno s QR kodo (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
2. digitalno covidno potrdilo tretje države v digitalni ali
papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake
podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje
države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP
tretje države);
3. rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne
reakcije s polimerazo, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa
(v nadaljnjem besedilu: test PCR);
4. rezultat hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od
48 ur od odvzema brisa (v nadaljnjem besedilu: test HAG);
5. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od deset dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni
starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba
prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot
šest mesecev (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o prebolelosti);
6. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 (v nadaljnjem
besedilu: potrdilo o cepljenju), s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum
Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca
Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and
Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni ali
7. potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju
do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR
oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem
cepljenja (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o cepljenju za prebolevnike).
(2) Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih
cepiv iz 6. točke prejšnjega odstavka, se zaščita vzpostavi
po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne
vrste cepiva, določenega v 6. točki prejšnjega odstavka. Če je
oseba iz prejšnjega stavka prvič cepljena s cepivom iz tretje ali
pete alineje 6. točke prejšnjega odstavka (cepivo proizvajalca
AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju,
če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 6. točke prejšnjega
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odstavka (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje
6. točke prejšnjega odstavka (cepivo proizvajalca Moderna)
in drugi odmerek prejme v roku od 28 do 84 dni (štiri do
12 tednov) po prejemu prvega odmerka.
(3) Test PCR iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen
v državi članici Evropske unije, državi članici 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.
(4) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen
v državi članici Evropske unije, državi članici 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/covid19_rat_common-list_en.pdf. Seznam se objavi
tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva
za notranje zadeve.
(5) Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano
v državi članici Evropske unije, državi članici 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 izdano v Turčiji.
8. člen
(1) Oseba, ki prihaja z območja, ki je na zelenem 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 je na zelenem 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 temno rdečem seznamu.
(2) Oseba, ki prihaja z območja, ki je na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v
karanteno na domu, če predloži EU DCP, DCP tretje države,
negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.
Oseba, ki ne predloži dokazila iz tega odstavka, se napoti v
karanteno na domu za deset dni. Če je oseba iz prejšnjega
stavka tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop
v Republiko Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na
domu za deset dni, le če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop
v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(3) Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu,
lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno
na domu, če predloži potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju
ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Potrdilo o prebolelosti
in potrdilo o cepljenju se upoštevata tudi, če sta del EU DCP
ali DCP tretje države. Oseba, ki ne predloži dokazila iz tega
odstavka, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če je
oseba iz prejšnjega stavka tujec brez prebivališča v Republiki
Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo dovoli in se jo napoti
v karanteno na domu za deset dni, le če predloži negativni
rezultat testa PCR in nedvomno dokaže, da ima zagotovljen
prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v
Republiko Slovenijo ne dovoli.
(4) Oseba, ki prihaja z območja na temno rdečem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v
karanteno na domu, če predloži potrdilo o prebolelosti, potrdilo
o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Potrdilo o
prebolelosti in potrdilo o cepljenju se upoštevata tudi, če sta del
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EU DCP ali DCP tretje države. Oseba, ki ne predloži dokazila iz
tega odstavka, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če
je oseba iz prejšnjega stavka tujec brez prebivališča v Republiki
Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(5) Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in ki
prihaja z območja na oranžnem, rdečem ali temno rdečem
seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se
predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogel
zapustiti ozemlja Republike Slovenije.
(6) Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, se
vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ob prehodu meje
pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2,
dovoli pa se mu tranzit čez Republiko Slovenijo ob upoštevanju
priporočil NIJZ, če ob vstopu v Republiko Slovenijo nedvomno
izkaže, da je namen vstopa le tranzit čez Republiko Slovenijo.
(7) Če se oseba v času trajanja karantene testira s testom
na virus SARS-CoV-2 s testom PCR in je izvid testa negativen,
se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti
najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.
(8) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno
v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na
podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli
vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po
najkrajši poti v šestih urah po vstopu.
(9) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena
karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ali
kažeta očitne znake okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar
ne potrebujeta sanitetnega prevoza, ter želita prestajati karanteno oziroma izolacijo v Republiki Sloveniji, policija na podlagi
najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in
potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer
bosta prestajala karanteno oziroma izolacijo.
(10) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih
mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja
zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
9. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb:
1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s
»Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz
Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz
Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja
in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C
št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz
katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko
Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški
promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah
po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz
blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu
in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz
Republike Slovenije;
3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in
zapusti Republiko Slovenijo v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu;
4. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z
reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
5. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z
ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu
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oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki
ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop
v Republiko Slovenijo;
6. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v
Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Pod
enakimi pogoji lahko vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, če se čez
mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
7. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi
schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni
migrant, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;
8. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja
storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi
schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača
najkasneje v petih dneh po prehodu meje;
9. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno
mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje
v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje
družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s
posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče,
kadar potujejo skupaj.
(2) Če oseba iz 7. ali 8. točke prvega odstavka tega
člena prihaja ali se vrača v Republiko Slovenijo iz območja na
rdečem ali temno rdečem seznamu, se ji vstop brez napotitve
v karanteno na domu dovoli samo, če predloži negativni izvid
testa PCR ali testa HAG.
(3) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz tega člena, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v
karanteno na domu. Če je oseba iz prejšnjega stavka tujec
brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko
Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na domu za deset
dni, le če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer
bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
10. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 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, 101/21 in 104/21).
12. člen
Ta odlok začne veljati 10. julija 2021 in velja do vključno
14. julija 2021.
Št. 00717-53/2021
Ljubljana, dne 8. julija 2021
EVA 2021-1711-0066
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran
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Priloga:
Zeleni seznam
Države članice EU/schengenskega območja:
Naziv države/entitete
Republika Avstrija

Naziv regije
Burgenland

Republika Avstrija

Niederösterreich

Republika Avstrija

Wien

Republika Avstrija

Kärnten

Republika Avstrija

Steiermark

Republika Avstrija

Oberösterreich

Republika Avstrija

Salzburg

Republika Avstrija

Tirol

Republika Avstrija

Vorarlberg

Kraljevina Belgija

Vlaams Gewest

Kraljevina Belgija

Région wallonne

Republika Bolgarija

Severozapaden

Republika Bolgarija

Severen tsentralen

Republika Bolgarija

Severoiztochen

Republika Bolgarija

Yugoiztochen

Republika Bolgarija

Yugozapaden

Republika Bolgarija

Yuzhen tsentralen

Republika Hrvaška

Panonska Hrvatska

Republika Hrvaška

Jadranska Hrvatska

Republika Hrvaška

Grad Zagreb

Republika Hrvaška

Sjeverna Hrvatska

Češka republika

Praha

Češka republika

Střední Čechy

Češka republika

Jihozápad

Češka republika

Severozápad

Češka republika

Severovýchod

Češka republika

Jihovýchod

Češka republika

Střední Morava

Češka republika

Moravskoslezsko

Kraljevina Danska

Sjælland

Kraljevina Danska

Syddanmark

Kraljevina Danska

Midtjylland

Kraljevina Danska

Nordjylland

Republika Estonija

Eesti

Republika Finska

Länsi-Suomi

Republika Finska

Helsinki-Uusimaa

Republika Finska

Etelä-Suomi

Republika Finska

Pohjois- ja Itä-Suomi

Republika Finska

Åland
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Francoska republika

Ile-de-France

Francoska republika

Centre-Val de Loire

Francoska republika

Bourgogne-Franche-Comté

Francoska republika

Normandie

Francoska republika

Hauts-de-France

Francoska republika

Grand Est

Francoska republika

Pays de la Loire

Francoska republika

Bretagne

Francoska republika

Nouvelle-Aquitaine

Francoska republika

Occitanie

Francoska republika

Auvergne-Rhône-Alpes

Francoska republika

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Francoska republika

Corse

Francoska republika

Mayotte

Zvezna republika Nemčija

Baden-Württemberg

Zvezna republika Nemčija

Bayern

Zvezna republika Nemčija

Berlin

Zvezna republika Nemčija

Brandenburg

Zvezna republika Nemčija

Bremen

Zvezna republika Nemčija

Hamburg

Zvezna republika Nemčija

Hessen

Zvezna republika Nemčija

Mecklenburg-Vorpommern

Zvezna republika Nemčija

Niedersachsen

Zvezna republika Nemčija

Nordrhein-Westfalen

Zvezna republika Nemčija

Rheinland-Pfalz

Zvezna republika Nemčija

Saarland

Zvezna republika Nemčija

Sachsen

Zvezna republika Nemčija

Sachsen-Anhalt

Zvezna republika Nemčija

Schleswig-Holstein

Zvezna republika Nemčija

Thüringen

Helenska republika

Voreio Aigaio

Helenska republika

Kriti

Helenska republika

Anatoliki Makedonia, Thraki

Helenska republika

Kentriki Makedonia

Helenska republika

Dytiki Makedonia

Helenska republika

Ipeiros

Helenska republika

Thessalia

Helenska republika

Ionia Nisia

Helenska republika

Dytiki Ellada

Helenska republika

Sterea Ellada

Helenska republika

Peloponnisos

Madžarska

Budapest

Madžarska

Pest

Madžarska

Közép-Dunántúl

Madžarska

Nyugat-Dunántúl

Stran
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Stran
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Madžarska

Dél-Dunántúl

Madžarska

Észak-Magyarország

Madžarska

Észak-Alföld

Madžarska

Dél-Alföld

Republika Islandija

Ísland/Iceland

Italijanska republika

Piemonte

Italijanska republika

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

Italijanska republika

Liguria

Italijanska republika

Lombardia

Italijanska republika

Abruzzo

Italijanska republika

Molise

Italijanska republika

Campania

Italijanska republika

Puglia

Italijanska republika

Basilicata

Italijanska republika

Calabria

Italijanska republika

Sicilia

Italijanska republika

Sardegna

Italijanska republika

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

Italijanska republika

Provincia Autonoma di Trento

Italijanska republika
Italijanska republika

Veneto

Italijanska republika

Emilia-Romagna

Italijanska republika

Toscana

Italijanska republika

Umbria

Italijanska republika

Marche

Italijanska republika

Lazio

Republika Litva

Sostinės regionas

Republika Litva

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Veliko vojvodstvo Luksemburg

Luxembourg

Republika Malta

Malta

Kraljevina Nizozemska

Groningen

Kraljevina Nizozemska

Friesland (NL)

Kraljevina Nizozemska

Drenthe

Kraljevina Nizozemska

Flevoland

Kraljevina Nizozemska

Limburg (NL)

Kraljevina Norveška

Oslo

Kraljevina Norveška

Møre og Romsdal

Kraljevina Norveška

Nordland

Kraljevina Norveška

Viken

Kraljevina Norveška

Innlandet

Kraljevina Norveška

Vestfold og Telemark

Kraljevina Norveška

Vestland

Kraljevina Norveška

Trøndelag

Kraljevina Norveška

Troms og Finnmark

Republika Poljska

Małopolskie

Friuli-Venezia Giulia
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Republika Poljska

Śląskie

Republika Poljska

Wielkopolskie

Republika Poljska

Zachodniopomorskie

Republika Poljska

Lubuskie

Republika Poljska

Dolnośląskie

Republika Poljska

Opolskie

Republika Poljska

Kujawsko-pomorskie

Republika Poljska

Warmińsko-mazurskie

Republika Poljska

Pomorskie

Republika Poljska

Łódzkie

Republika Poljska

Świętokrzyskie

Republika Poljska

Lubelskie

Republika Poljska

Podkarpackie

Republika Poljska

Podlaskie

Republika Poljska

Mazowiecki regionalny

Portugalska republika

Região Autónoma da Madeira

Romunija

Nord-Vest

Romunija

Centru

Romunija

Nord-Est

Romunija

Sud-Est

Romunija

Sud-Muntenia

Romunija

Bucureşti-Ilfov

Romunija

Sud-Vest Oltenia

Romunija

Vest

Slovaška republika

Bratislavský kraj

Slovaška republika

Západné Slovensko

Slovaška republika

Strdečané Slovensko

Slovaška republika

Východné Slovensko

Kraljevina Španija

Ciudad de Ceuta

Kraljevina Švedska

Stockholm

Kraljevina Švedska

Östra Mellansverige

Kraljevina Švedska

Sydsverige

Kraljevina Švedska

Västsverige

Kraljevina Švedska
Švicarska konfederacija

Mellersta Norrland
celotna država

Tretje države in entitete:
Republika Albanija
Republika Armenija
Avstralija
Republika Azerbajdžan
Bosna in Hercegovina
Država Brunej
Kanada
Država Izrael

Stran

6725

Stran

6726 /

Št.

107 / 8. 7. 2021

Japonska
Hašemitska kraljevina Jordanija
Libanonska republika
Republika Črna Gora
Nova Zelandija
Država Katar
Republika Moldavija
Republika Severna Makedonija
Republika Ruanda
Kraljevina Saudova Arabija
Republika Srbija
Republika Singapur
Republika Koreja
Kraljevina Tajska
Združene države Amerike
Ljudska republika Kitajska
posebno upravno območje Kitajske Hongkong
posebno upravno območje Kitajske Makav
entiteta Tajvan
Republika Kosovo
Kneževina Monako
Republika San Marino
Sveti sedež – Vatikanska mestna država
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Oranžni seznam
Države članice EU/schengenskega območja:
Naziv države/entitete
Kneževina Andora
Kraljevina Belgija

Naziv regije
celotna država
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Kraljevina Danska

Hovedstaden

Francoska republika

Guadeloupe

Francoska republika

Martinique

Helenska republika

Attiki

Helenska republika

Notio Aigaio

Irska

Northern and Western

Irska

Southern

Irska

Eastern and Midland

Republika Latvija

Latvija

Kraljevina Nizozemska

Overijssel

Kraljevina Nizozemska

Gelderland

Kraljevina Nizozemska

Utrecht

Kraljevina Nizozemska

Noord-Holland

Kraljevina Nizozemska

Zuid-Holland

Kraljevina Nizozemska

Zeeland

Kraljevina Nizozemska

Noord-Brabant

Kraljevina Norveška

Rogaland

Kraljevina Norveška

Agder

Portugalska republika

Continente

Portugalska republika

Região Autónoma dos Açores

Kraljevina Španija

Galicia

Kraljevina Španija

Principado de Asturias

Kraljevina Španija

País Vasco

Kraljevina Španija

Comunidad Foral de Navarra

Kraljevina Španija

Comunidad de Madrid

Kraljevina Španija

Castilla y León

Kraljevina Španija

Castilla-La Mancha

Kraljevina Španija

Extremadura

Kraljevina Španija

Illes Balears

Kraljevina Španija

Región de Murcia

Kraljevina Švedska

Småland med öarna

Kraljevina Švedska

Norra Mellansverige

Kraljevina Švedska

Övre Norrland

Stran

6727

Stran
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Tretje države in entitete:
Šteje se, da so na oranžni seznam uvrščene tudi vse tretje države, ki niso navedene na zelenem,
rdečem ali temno rdečem seznamu.
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Rdeči seznam
Države članice EU/schengenskega območja:
Naziv
države/entitete
Republika Ciper

Naziv regije

Francoska republika

La Réunion

Kraljevina Španija

Cantabria

Kraljevina Španija

La Rioja

Kraljevina Španija

Aragón

Kraljevina Španija

Cataluña
Comunitat
Valenciana

Kraljevina Španija

Kypros

Kraljevina Španija

Andalucía

Kraljevina Španija

Ciudad de Melilla

Kraljevina Španija

Canarias

Tretje države in entitete:
Islamska republika Afganistan
Ljudska demokratična republika Alžirija
Republika Angola
Skupnost Bahami
Ljudska republika Bangladeš
Republika Belorusija
Belize
Republika Benin
Kraljevina Butan
Burkina Faso
Republika Burundi
Republika Zelenortski otoki
Republika Kamerun
Srednjeafriška republika
Republika Čad
Zveza Komori
Republika Slonokoščena obala
Republika Kuba
Republika Džibuti
Dominikanska republika
Demokratična republika Kongo
Republika Salvador
Republika Ekvatorialna Gvineja
Država Eritreja
Zvezna demokratična republika Etiopija
Republika Fidži
Gabonska republika
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Stran
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Stran
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Republika Gambija
Gruzija
Republika Gana
Republika Gvatemala
Republika Gvineja
Republika Gvineja Bissau
Kooperativna republika Gvajana
Republika Haiti
Republika Honduras
Republika Indonezija
Republika Irak
Republika Kazahstan
Republika Kenija
Demokratična ljudska republika Koreja
Kirgiška republika
Republika Liberija
Država Libija
Republika Madagaskar
Republika Mali
Islamska republika Mavretanija
Združene mehiške države
Kraljevina Maroko
Nizozemski Sveti Martin (ozemlje Kraljevine
Nizozemske)
Republika Nikaragva
Republika Niger
Zvezna republika Nigerija
Islamska republika Pakistan
Republika Panama
Neodvisna država Papuanska Nova Gvineja
Republika Filipini
Republika Kongo
Sveti Krištof in Nevis
Republika Senegal
Republika Sierra Leone
Zvezna republika Somalija
Republika Južni Sudan
Republika Tadžikistan
Demokratična republika Vzhodni Timor
Togovska republika
Republika Turčija
Turkmenistan
Republika Uganda
Združeni arabski emirati
Republika Uzbekistan
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Bolivarska republika Venezuela
Republika Jemen
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Stran

6731

Stran
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Temno rdeči seznam
Države članice EU/schengenskega območja:
Naziv države/entitete
Francoska republika

Naziv regije
Guyane

Kneževina Lihtenštajn

celotna država

Tretje države in entitete:
Republika Bocvana
Federativna republika Brazilija
Kraljevina Esvatini
Republika Indija
Kraljevina Lesoto
Republika Malavi
Republika Mozambik
Republika Namibija
Zvezna demokratična republika Nepal
Ruska federacija
Republika Južna Afrika
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Vzhodna republika Urugvaj
Republika Zambija
Republika Zimbabve
Argentinska republika
Kraljevina Bahrajn
Večnacionalna država Bolivija
Republika Čile
Republika Kolumbija
Republika Kostarika
Republika Ekvador
Arabska republika Egipt
Islamska republika Iran
Država Kuvajt
Malezija
Republika Maldivi
Mongolija
Sultanat Oman
Republika Paragvaj
Republika Peru
Republika Sejšeli
Demokratična socialistična republika Šrilanka
Republika Sudan
Republika Surinam
Sirska arabska republika
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Združena republika Tanzanija
Republika Trinidad in Tobago
Republika Tunizija
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Stran
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Stran
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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,
15/21 – ZDUOP in 82/21) 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, 85/21, 89/21, 93/21,
96/21, 101/21 in 104/21) se v 4. členu v tretjem odstavku številka »72« nadomesti s številko »48«.
2. člen
V 8. členu se besedilo »11. julija 2021« nadomesti z besedilom »18. julija 2021«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-30/2021
Ljubljana, dne 8. julija 2021
EVA 2021-3330-0093
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

VSEBINA
2334.
2335.

VLADA

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive
bolezni COVID-19
Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah
pri izvajanju športnih programov

6719
6734
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