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2456. Odlok o 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 bole-
znih (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

O D L O K
o 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. 109/21) se v 10. členu na koncu besedila 
pred piko dodata vejica in besedilo »razen 1. in 3. točke prvega 
odstavka in tretjega odstavka 9. člena Odloka o določitvi pogo-
jev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladova-
nja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 107/21), ki 
se uporabljajo do vključno 15. avgusta 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-55/2021
Ljubljana, dne 14. julija 2021
EVA 2021-1711-0070

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2457. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije 
za demografijo

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vla-
di 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

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi  

in nalogah Urada  
Vlade Republike Slovenije  

za demografijo

1. člen
V Odloku o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike 

Slovenije za demografijo (Uradni list RS, št. 141/20, 5/21 in 
60/21) se v 7. členu besedilo »15. julija 2021« nadomesti z 
besedilom »15. septembra 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-22/2021
Ljubljana, dne 14. julija 2021
EVA 2021-1511-0010

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
2458. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju 

posebnega presejalnega programa za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 
za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost

Za izvrševanje drugega odstavka 31. člena Zakona o na-
lezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 
15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. členom Uredbe o iz-
vajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z 
virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21, 
64/21 in 103/21) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o izvajanju posebnega 
presejalnega programa za zgodnje odkrivanje 

okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe,  
ki opravljajo zdravstveno dejavnost

1. člen
V Odredbi o izvajanju posebnega presejalnega programa 

za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, 
ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 36/21, 
61/21, 74/21, 76/21 in 94/21) se v 6. členu besedilo »15. julija« 
nadomesti z besedilom »30. septembra«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-172/2021/1
Ljubljana, dne 12. julija 2021
EVA 2021-2711-0126

Janez Poklukar
minister

za zdravje

VSEBINA

VLADA
2456. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vsto-

pa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvla-
dovanja nalezljive bolezni COVID-19 7055

2457. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah 
Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo 7055

MINISTRSTVA
2458. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju po-

sebnega presejalnega programa za zgodnje od-
krivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, 
ki opravljajo zdravstveno dejavnost 7056


	VLADA
	2456.	Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
	2457.	Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

	MINISTRSTVA
	2458.	Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost


		2021-07-14T22:13:08+0200
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




