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VLADA

2707. Odlok 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 določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladova-

nja 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 Re-
publike 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 mednaro-

dni pomorski promet sta:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni po-

morski promet) in

– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski 
promet).

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

4. člen
Mednarodni potniški železniški promet z Italijansko repu-

bliko, Republiko Avstrijo in Madžarsko se kontrolira na vstopnih 
in izstopnih železniških postajah ob prihodu oziroma odhodu 
vlaka.

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 upravljav-
cem pristanišča.

6. člen
(1) Brez napotitve v karanteno na domu lahko v Republiko 

Slovenijo vstopi oseba, ki izpolnjuje pogoj prebolevnosti, ceplje-
nosti ali testiranja, kar dokazuje z dokazili, določenimi v odloku, 
ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(2) Oseba, ki ne predloži dokazila iz prejšnjega 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 karan-
teno 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) Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, se 
vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da 
zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogel zapustiti ozemlja 
Republike Slovenije.

(4) 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 bo-
lezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, 
dovoli pa se mu tranzit čez Republiko Slovenijo ob upošteva-
nju priporočil NIJZ, če ob vstopu v Republiko Slovenijo ne-
dvomno izkaže, da je namen vstopa le tranzit čez Republiko 
Slovenijo.

(5) 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. Test PCR je 
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ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

(6) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi sti-
ka 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.

(7) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebiva-
liščem 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 karan-
teno 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.

(8) 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.

7. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karan-

teno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb:
1. osebi, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega 

prevoza in Republiko Slovenijo zapusti v 12 urah po prehodu 
meje. Oseba iz te točke se mora ob prehodu meje izkazati 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 za-
ščito 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. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z 
ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu 
oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v orga-
nizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki 
ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop 
v Republiko Slovenijo;

3. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem ob-
močju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno 
mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-po-
ljedelsko-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 po-
sameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar 
potujejo skupaj;

4. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno 
razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi drža-
vi schengenskega območja in ki ima prebivališče v razdalji 
največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Republike 
Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po 
prehodu meje;

5. osebi brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki potuje v 
tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo 
v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

(2) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz tega člena, mora po-
liciji 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 Slo-
venijo ne dovoli.

8. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključ-

no 22. avgusta 2021.

Št. 00717-60/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-1711-0076

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2708. Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no 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 začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s 

SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 začasno omeji zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

(2) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo 
za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih 
skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

2. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli 

skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega 
gospodinjstva.

3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen se dovoli zbiranje ljudi na 

organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je 
organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, 
pri čemer se zaradi epidemioloških razmer število oseb na 
odprtih površinah omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih 
metrov površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe 
iz skupnega gospodinjstva, vendar največ 100 udeležencev. 
Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 me-
tra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

(2) Ne glede na prejšnji člen in prejšnji odstavek se zaradi 
epidemioloških razmer dovoli zbiranje ljudi na organiziranih jav-
nih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, 
pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih 
ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če udeleženci 
izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar 
dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

(3) Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz prej-
šnjega odstavka ne velja za udeležence, ki še niso dopolnili 
18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali 
drugo ustanovo udeleženi na javni prireditvi ali javnem shodu.

(4) Organizator javne prireditve ali javnega shoda iz dru-
gega odstavka tega člena ob vstopu na prireditev oziroma shod 
preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo 
pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz drugega odstav-



Uradni list Republike Slovenije Št. 129 / 13. 8. 2021 / Stran 7987 

ka tega člena. Osebi, ki tega pogoja ne izpolnjuje, udeležbe na 
prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Organizator mora na vidnem 
mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve ozi-
roma shoda, da je izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, ceplje-
nosti ali testiranja iz drugega odstavka tega člena obvezno za 
udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Če organizator prireditve 
ali shoda preverjanja izpolnjevanja tega pogoja ne zagotavlja 
sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja zagotoviti z var-
nostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.

(5) Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zah-
tevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi 
ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.

4. člen
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa 
higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena 
na spletnih straneh NIJZ.

5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

6. člen
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z 

zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka 
poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorujejo tudi Policija in 
občinska redarstva v okviru svojih pristojnosti.

(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik 
Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more 
preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma 
obvesti najbližjo postajo Policije.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključ-

no 22. avgusta 2021.

Št. 00717-59/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-1711-0075

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2709. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2

Na podlagi prvega odstavka 39. člena in 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

O D L O K
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja  

okužbe in širjenja okužbe z virusom  
SARS-CoV-2

1. člen
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov 

okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 zača-
sno določijo uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma 

prostorih, izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali 
testiranja, če je ta določen s predpisom, pogoje za ustreznost 
testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s poli-
merazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) in hitrega antigen-
skega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG) ter obvezno 
razkuževanje rok.

2. člen
(1) Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in 

zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
(2) Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju 

in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni 
mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in 
v osebnih vozilih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne 
maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziro-
ma prostorih ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva 
in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do 
drugih oseb, in v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali 
več članov istega gospodinjstva.

(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga 
pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripa-
dajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega 
materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri 
tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt 
javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega 
potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v 
zaprtih kabinah.

3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni 

obvezna za:
1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno 

ko so v matičnemu oddelku,
3. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih 

otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
4. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zašči-

tno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
5. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če 

je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,
6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je 

zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zašči-

tne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter
8. učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku 

športa.
(2) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi 

in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh ude-
leženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če 
je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, 
uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za 
stekleno pregrado.

(3) Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami 
iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski 
znakovni jezik.

4. člen
Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja je izpolnjen, 

če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in 
sicer:

1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni 
starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši 
od 48 ur od odvzema brisa,

2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papir-
nati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU 
DCP);

3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali 
papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, 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);
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4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 
izkazujejo, da je preteklo od prejema:

− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bion-
tech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Va-
ccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V 
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemio-
logy and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proi-
zvajalca 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 najmanj 21 dni,

– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajal-
ca 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 kombi-
nacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od pre-
jema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega 
v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek ce-
piva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po 
prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek 
cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca 
Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu 
prvega odmerka;

5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je sta-
rejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar 
ni starejši od šest mesecev;

6. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 
in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

7. z dokazilom iz 5. ali 6. točke tega odstavka in so bile 
v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega re-
zultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z 
enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v 
primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka 
zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

5. člen
(1) Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je ob-

vezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta 
namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi 
in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za 
kemikalije.

(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upra-
vljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju 
oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

6. člen
(1) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen 

v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega 
območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kana-
di, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem 
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih drža-
vah Amerike. Če je test HAG iz tega odloka opravljen v državi, 
ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje 
vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici 
Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen 
s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so 
interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje 
verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način 
kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, 
če 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_com-
mon-list_en.pdf. Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, 
Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.

(2) Test PCR iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen 
v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega 
območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kana-
di, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem 
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih drža-
vah Amerike. Če je test PCR iz tega odloka opravljen v državi, 

ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje 
vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici 
Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen 
s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so 
interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje 
verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način 
kot EU DCP.

(3) Potrdilo o prebolevnosti se upošteva, če je bilo izdano 
v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega 
območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski fede-
raciji, 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 bilo izdano v Turčiji.

7. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do 22. av-

gusta 2021.

Št. 00725-71/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0138

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2710. Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih 
storitev končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno 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 začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 

končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in za-

radi 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 upo-
rabnikom iz prejšnjega odstavka, se ne uporabljajo določbe 
odloka, ki ureja začasno omejitev zbiranja ljudi zaradi prepre-
čevanja 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 zaprtih jav-
nih prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev 
končnim uporabnikom,

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
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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 v skladu z odlokom, ki ureja začasne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se 
smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pri-
stojnega 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 gospo-
dinjstva.

(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagoto-
vijo zaščitno opremo.

(5) Knjižnica, arhiv, muzej oziroma galerija zagotovi spo-
štovanje pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega 
odstavka tega člena.

3. člen
(1) Ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev (kinema-

tografske, gledališke, glasbene, plesne in druge) je dovoljeno 
le pod naslednjimi pogoji:

– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih jav-
nih 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, razen za nastopajoče, in

– razkuževanje rok v skladu z odlokom, ki ureja začasne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

(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) Izvajanje javnih kulturnih prireditev za končne upo-
rabnike je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki sodelujejo pri 
izvedbi javne kulturne prireditve ter pri tem prihajajo v neposre-
den stik s končnimi uporabniki in nastopajoči izpolnjujejo pogoj 
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazi-
li, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja ne velja za osebe 
iz prejšnjega stavka, ki še niso dopolnile 15 let.

(4) Končni uporabniki se lahko udeležijo javne kulturne 
prireditve pod pogojem, da izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, 
cepljenosti ali testiranja, kar organizatorju oziroma nosilcu iz-
vajanja javnih kulturnih prireditev dokazujejo z dokazili, do-
ločenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja ne velja za konč-
ne uporabnike, ki še niso dopolnili 15 let.

(5) Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih 
prireditev zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega, tretjega in 
četrtega odstavka tega člena, pri čemer se pogoj iz četrtega 
odstavka tega člena preveri že pred vstopom v prostor oziroma 
na površino, kjer se izvaja javna kulturna prireditev.

(6) Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kultur-
nih prireditev morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom 
obvestiti končnega uporabnika, da je izpolnjevanje pogoja iz 
četrtega odstavka tega člena obvezno za udeležbo na javni 
kulturni prireditvi.

4. člen
(1) Ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dedišči-

ne 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, in

– uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja 
začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(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 gospo-
dinjstva.

(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z ne-
premično 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 16. avgusta 2021 in velja do vključ-

no 22. avgusta 2021.

Št. 00725-72/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-3340-0052

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2711. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno 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 začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji

1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in za-

radi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, se s tem 
odlokom začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske 
svobode v Republiki Sloveniji.

(2) Za kolektivno uresničevanje verske svobode iz prej-
šnjega odstavka gre v primerih izražanja vere več članov po-
samezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so hkrati 
fizično prisotni na istem kraju oziroma prostoru, v obliki bogo-
služij, verskih obredov, molitev, drugih verskih praks, ter verske 
oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

(3) Za kolektivno uresničevanje verske svobode iz prvega 
odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja 
začasno omejitev zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z 
virusom SARS-CoV-2.

2. člen
(1) Kolektivno uresničevanje verske svobode iz prvega 

odstavka prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da se 
zagotovi:
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– minimalni možni stik med udeleženci,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih pro-

storov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
– 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 v skladu z odlokom, ki ureja začasne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

(2) Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode iz prej-
šnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporo-
čila ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v na-
daljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in 
NIJZ.

(3) Medosebna razdalja med udeleženci mora biti naj-
manj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva 
oziroma osebami, ki imajo dokazila o prebolevnosti, cepljeno-
sti ali testiranju, določena v odloku, ki ureja začasne ukrepe 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2.

(4) Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraže-
vanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko 
oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj 
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazi-
li, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(5) Cerkev oziroma druga verska skupnost zagotovi spo-
štovanje pogojev iz prvega in četrtega odstavka tega člena in 
omejitev iz tretjega odstavka tega člena.

3. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključ-

no 22. avgusta 2021.

Št. 00716-45/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-3340-0054

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2712. Odlok 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 prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športnih 
programov in športnih tekmovanj.

2. člen
(1) Proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena 

Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; 
v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) je dovoljen vsem športnikom, 
kot jih določa ZŠpo-1.

(2) Dovoljena je športno rekreativna dejavnost.

3. člen
Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposa-

bljanj za strokovno delo v športu.

4. člen
(1) Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj.
(2) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olim-

pijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna 
športna zveza ali organizator športnega tekmovanja imenovati 
odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati 
ministrstvu, pristojnemu za šport.

(3) Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tek-
movanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi 
tekmovanj, in gledalci se tekmovanj lahko udeležijo, če iz-
polnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar 
dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

(4) Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz prej-
šnjega odstavka morajo izpolnjevati tudi strokovni delavci in vo-
ditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne 
vadbe ali športno rekreativno dejavnost iz 2. člena tega odloka, 
ter izvajalci programov usposabljanj iz prejšnjega člena, kar 
dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

(5) Pogoji za športnike, organizacijsko osebje in gledal-
ce športnih tekmovanj iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena ne veljajo za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, če se 
tekme udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma 
skrbniki.

(6) Organizator športnega tekmovanja iz prvega odstavka 
tega člena mora s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti 
športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter 
gledalce o pogojih iz tega člena, ki so potrebni za udeležbo na 
športnih tekmovanjih.

(7) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za udeležbo na 
tekmovanjih izvaja organizator športnega tekmovanja. Pri tem 
mora vzpostaviti neposredno preverjanje pogojev že ob vstopu 
na športno tekmovanje.

5. člen
Za izvajanje športnih dejavnosti, ki so dovoljene s tem 

odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za 
šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.

6. člen
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izva-

janju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporablja odlok, ki 
določa uporabo zaščitne maske.

(2) Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posame-
zniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za 
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za prepre-
čevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na 
spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.
nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

7. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključ-

no 22. avgusta 2021.

Št. 00727-32/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0102

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2713. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

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

O D L O K
o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja  
in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil  

v Republiki Sloveniji

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 določijo omejitve in način izvajanja ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

2. člen
(1) Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov 
in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:

1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne 
zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostoj-
ne podjetnike posameznike pri izvajanju:

– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike mo-
tornih vozil;

2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike 
pri izvajanju:

– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetni-
kov,

– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja 

izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov za-
četnikov in za varno vožnjo;

3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za pre-

voz nevarnega blaga,
– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temelj-

nih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
– rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih 

kvalifikacij,
– preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni 

usposobljenosti upravljavca prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov uspo-

sobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja 

kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih 
izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost pro-
meta pri izvajanju:

– izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, 
učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

– usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in 
dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja 
ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost 

cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 

odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem bese-
dilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, 
ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/
sproscanje-ukrepov-covid-19, in pod pogojem, da osebe, ki 
izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnje-
ga odstavka, izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali 
testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki 
ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in šir-
jenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(3) Ponudniki blaga in storitev iz tega člena so dolžni 
na vidnem mestu potrošnike pisno opozoriti na dolžnost iz-
polnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz 
3. člena tega odloka ter na vstopnih točkah preverjati njegovo 
izpolnjevanje.

3. člen
Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka 

prejšnjega člena le ob upoštevanju sprejetih priporočil NIJZ 
za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so ob-
javljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sprosca-
nje-ukrepov-covid-19, in pod pogojem, da izpolnjujejo pogoj 
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, za kar osebi, ki izvaja 
ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja 
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, določeno v odloku, 
ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

4. člen
(1) Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega odloka 
in prejšnjega člena ne velja za:

1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike 
pri izvajanju:

– nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in poo-
blaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

2. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
– postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
– rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vo-

zil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz 
nevarnega blaga.

(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnje-
ga odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi 
najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska 
priporočila v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ za prepre-
čevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na 
spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov- 
covid-19.

5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukre-

pov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključ-

no 22. avgusta 2021.

Št. 00710-76/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-2430-0090

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2714. 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 bese-
dilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 
– ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza 

potnikov na ozemlju Republike Slovenije

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

2. člen
(1) Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v med-

krajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javnega 
železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, posebne-
ga linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevo-
za 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 dez-
infekcijo delov vozila in uporabo zaščitnih mask in, če voznik 
izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar 
dokazuje z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

(3) Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, 
stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov je 
za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne ma-
ske. 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.

(4) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih 
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.

3. člen
(1) Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smu-

čarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje.

(2) Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smu-
čarskih prog je dovoljena osebam, ki izpolnjujejo pogoj 
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, za kar upravljavcu 

žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog pre-
dložijo dokazila, določena v odloku, ki ureja začasne ukrepe 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2.

(3) Določba iz prejšnjega odstavka velja tudi za osebje 
žičniških naprav, ki prihaja v neposreden stik z uporabniki 
žičniških naprav.

(4) Izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali 
testiranja iz drugega odstavka tega člena ni potrebno za ka-
tegorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spre-
mljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, ter otroke do 
vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

(5) Upravljavci žičniških naprav in njim pripadajočih smu-
čarskih prog so dolžni na vidnem mestu uporabnike pisno 
opozoriti na dolžnost izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, ce-
pljenosti ali testiranja iz drugega odstavka tega člena ter na 
vstopnih točkah preverjati tudi njegovo izpolnjevanje.

(6) Omejitve iz tega člena ne veljajo v primerih nujne 
oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter 
inšpekcijskih služb.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do vključ-

no 22. avgusta 2021.

Št. 00710-75/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-2430-0111

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2715. 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 – ura-
dno 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 začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom  
v Republiki Sloveniji

1. člen
Z namenom zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 

COVID-19 se s tem odlokom začasno omeji ponujanje in pro-
dajanje 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 iz-
vedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi 
testi (test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo 
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(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 na-
slednjih dejavnosti:

1. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizer-
skih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za 
nego telesa, pedikura, manikura),

2. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževa-

nja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, 
strokovne delavnice),

4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje po-
sebnih iger na srečo,

5. sejemska dejavnost,
6. kongresna dejavnost,
7. gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
8. nastanitvene storitve,
9. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples 

oziroma družabni program od 5. do 24. ure.
(2) V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na 

srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih 
se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih 
obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter 
v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in 
strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo 
pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo 
z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2.

(3) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja v zunanjih 
prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in 
strežbe jedi in pijač, v kolikor je zagotovljena razdalja najmanj 
3 metre med robovi miz.

(4) Pogoj iz drugega odstavka tega člena ne velja za 
osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družin-
skimi člani oziroma skrbniki v prostorih iz drugega odstavka 
tega člena.

(5) Osebam iz prvega odstavka tega člena testiranja ni 
treba opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali ceplje-
nosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja 
začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(6) Testiranje iz prvega odstavka tega člena je ustrezno, 
če je opravljeno v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom  
SARS-CoV-2.

3. člen
(1) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strež-

be jedi in pijač je dovoljeno pod pogoji iz prejšnjega, tega 
in 4. člena tega odloka.

(2) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strež-
be 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 strež-
be jedi in pijač se smiselno upoštevajo higienska priporočila 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem be-
sedilu: NIJZ) 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 prodaja-
nja 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 potrošni-
ke, ki so v prostorih iz drugega odstavka 2. člena tega odloka 
in izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar 
dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne 
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

(3) Ponudniki blaga in storitev zagotovijo spoštovanje 
pogoja iz drugega odstavka 2. člena (v nadaljnjem besedilu: 
PCT), pri čemer se pogoj (PCT) preveri že pred vstopom v pro-
stor iz drugega odstavka 2. člena. Ponudniki blaga in storitev 
morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potro-
šnike, da je izpolnjevanje pogoja (PCT) obvezno v prostorih iz 
drugega odstavka 2. člena tega odloka.

(4) Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošni-
kom 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 mini-
strstva in NIJZ.

(5) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim ter dru-
gim osebam, ki za njih na drugi podlagi izvajajo ponujanje in 
prodajanje blaga in storitev potrošnikom, v dejavnostih nave-
denih v prvem odstavku 2. člena, zagotovijo zaščitno opremo 
in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma priporočil iz prvega 
in prejšnjega odstavka tega člena ter prvega odstavka 2. člena 
tega odloka.

(6) Ponudniki blaga in storitev zagotovijo upoštevanje po-
gojev iz prvega in tretjega odstavka tega člena, 9. točke prvega 
odstavka, drugega in tretjega odstavka 2. člena in iz prejšnjega 
člena tega odloka.

(7) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in 
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga 
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

(8) 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 bla-
ga 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 utemelje-

nost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(1) Z dnem 23. avgusta 2021 se prvi odstavek 2. člena 

tega odloka spremeni na način, da se bo le-ta glasil:
»(1) Pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in pro-

dajanje blaga in storitev potrošnikom, v dejavnostih navedenih 
v tem odstavku, izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti 
ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki 
ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širje-
nja okužbe z virusom SARS-CoV-2, 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,
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3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževa-
nja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, 
strokovne delavnice),

4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje po-
sebnih iger na srečo,

5. sejemska dejavnost,
6. kongresna dejavnost,
7. gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
8. nastanitvene storitve,
9. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples 

oziroma družabni program od 5. do 24. ure.«
(2) Z dnem 23. avgusta 2021 prenehata veljati peti in šesti 

odstavek 2. člena tega odloka.
(3) Ta odlok začne veljati 16. avgusta 2021 in velja do 

vključno 29. avgusta 2021.

Št. 00726-36/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-2130-0047

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2716. Odlok o spremembi Odloka o obvezni 
namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok 
v večstanovanjskih stavbah

Na podlagi tretjega odstavka 21. 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) in v zvezi s prvim odstav-
kom 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

O D L O K
o spremembi Odloka o obvezni namestitvi  

razpršilnikov za razkuževanje rok  
v večstanovanjskih stavbah

1. člen
V Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževa-

nje 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, 101/21, 
104/21, 109/21, 114/21, 120/21, 124/21 in 126/21) se v 5. členu 
besedilo »15. avgusta 2021« nadomesti z besedilom »22. av-
gusta 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-73/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0145

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2717. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Muzej slovenske 
osamosvojitve

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 86. in 91. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – 
ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega 

zavoda Muzej slovenske osamosvojitve

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske 

osamosvojitve (Uradni list RS, št. 31/21 in 105/21) se v 3. členu 
drugi odstavek črta.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 
odstavek.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-44/2021
Ljubljana, dne 13. avgusta 2021
EVA 2021-3340-0053

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



Uradni list Republike Slovenije Št. 129 / 13. 8. 2021 / Stran 7995 

2718. Odredba o načinu izvedbe cepljenja proti 
COVID-19

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zakona o interven-
tnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epi-
demije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 
82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o načinu izvedbe cepljenja proti COVID-19

1. člen
Ta odredba določa način izvedbe cepljenja proti COVID-19 

(v nadaljnjem besedilu: cepljenje), in sicer termine cepljenja, 
objavo urnika cepljenja, aktivno vabljenje upravičenih oseb in 
ravnanje pri kontraindikacijah pri cepljenju.

2. člen
(1) Cepilni centri zagotovijo cepljenje najmanj v obsegu:
– eno uro na dan na vsak pogodbeni tim družinske medicine,
– 0,5 ure na dan na vsak pediatrični tim na primarni ravni 

zdravstvene dejavnosti,
– vsaj enkrat na teden v popoldanskih urah po 15.00.
(2) Cepilni centri lahko zagotovijo cepljenje tudi tako, da 

le en pogodbeni tim družinske medicine in en pediatrični tim na 
primarni ravni zdravstvene dejavnosti opravi cepljenje v obse-
gu, ki je vsota ur vseh timov iz prejšnjega odstavka.

(3) Cepilni centri zagotovijo, da pogodbeni izvajalec, ki je 
koncesionar, opravlja cepljenje najmanj v obsegu, ki je določen 
v tem členu.

3. člen
Cepilni centri na svojih spletnih straneh objavijo urnik 

cepljenja, ki vsebuje navedbo, da gre za cepljenje, ter dan v 
tednu in uro cepljenja.

4. člen
(1) Tim družinske medicine k cepljenju aktivno vabi vse 

svoje opredeljene zavarovane osebe, da bi se zagotovila čim 
višja ali popolna precepljenost oseb, starejših od 18 let.

(2) Cepilni center k cepljenju vabi vse osebe s svojega 
področja, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, da bi se 
zagotovila precepljenost iz prejšnjega odstavka.

5. člen
(1) Kontraindikacije za cepljenje zaradi zdravstvenih ra-

zlogov osebe ugotavlja izbrani osebni zdravnik, pediater ali 
lečeči specialist v skladu s Priporočilom za cepljenje proti 
COVID-19 z dne 9. 8. 2021, ki ga je izdal Nacionalni inštitut 
za javno zdravje in je objavljen na spletni strani: https://www.
nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_ceplje-
nje_proti_covid_uskl_psc_apr_2021.pdf.

(2) Osebi, pri kateri so ugotovljene kontraindikacije za ce-
pljenje iz prejšnjega odstavka, izbrani osebni zdravnik, pediater 
ali lečeči specialist izda zdravniško potrdilo, ki vsebuje:

1. naziv izvajalca zdravstvene dejavnosti,
2. številka potrdila,
3. osebno ime osebe in njen datum rojstva ter bivališče,
4. namen izdaje potrdila z navedbo, da gre za ugotovljeno 

kontraindikacijo za cepljenje,
5. osnovne anamnestične podatke in podatke o rezultatu 

zdravniškega pregleda ter mnenje v zvezi z namenom uporabe 
zdravniškega potrdila,

6. kraj in datum izdaje potrdila ter
7. podpis izbranega osebnega zdravnika, pediatra ali 

lečečega specialista in žig.

6. člen
Izvajalci cepljenja iz te odredbe pri opravljanju cepljenja 

ravnajo v skladu s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc 
in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po 
cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-202/2021
Ljubljana, dne 12. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0147

Janez Poklukar
minister

za zdravje

MINISTRSTVA
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