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VLADA
2747.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju presejalnih programov za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju presejalnih programov za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
1. člen
V Uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS,
št. 118/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(1) Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave
na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: SARS-CoV-2)
in se izvajajo za osebe, ki niso prebolele COVID-19 oziroma
niso polno cepljene proti COVID-19, kot je določeno v odloku,
ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za:
‒ osebe, ki opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti,
‒ osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
‒ osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z oskrbovanci teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19,
‒ osebe, za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus
SARS-CoV-2,
‒ druge osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19
v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje,
zlasti uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno
varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni
zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah,
azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za
otroke,
‒ osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

(2) Osebe iz prve do četrte alineje prejšnjega odstavka
svoj status verodostojno izkažejo izvajalcem presejalnega programa iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
(3) Sredstva za izvajanje presejalnega programa iz prvega odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu Republike
Slovenije.
(4) Način izvajanja presejalnih programov iz prvega odstavka tega člena smiselno uporabljajo delodajalci, ki presejalne programe zagotavljajo v sodelovanju z izvajalci medicine
dela kot ukrep varnosti in zdravja pri delu.«.
2. člen
V 3. členu se drugi odstavek črta.
3. člen
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Način izvajanja presejalnega programa v zdravstveni
dejavnosti in dejavnosti socialno varstvenih zavodov določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).«.
4. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na 2. člen te uredbe se za učence 7.,
8. in 9. razreda ter dijake pri pouku ter izvenšolskih in obšolskih
dejavnosti izvaja samotestiranje s hitrim antigenskim testom (v
nadaljnjem besedilu: test HAG) tako, da testirana oseba sama
opravi odvzem brisa in odčita rezultat.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Sredstva za izvajanje presejalnega programa iz prvega odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu Republike
Slovenije.«.
5. člen
V 7. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Minister s sklepom, ki ga objavi na spletni strani
ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), določi najvišjo višino povračila za zdravstveno storitev
iz prvega odstavka prejšnjega člena, stroške izdaje testov HAG
za samotestiranje in način izstavitve zahtevkov za povračilo
stroškov izdaje testov HAG za samotestiranje.«.
6. člen
V 10. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(rok za izdajo podzakonskih aktov)«.
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Prvi odstavek se črta.
V drugem odstavku se črta besedilo »predpis iz tretjega
odstavka 4. člena te uredbe, kolikor ne gre za predpis iz prejšnjega odstavka, in«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.
Št. 00725-76/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0154
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2748.

Odlok o določitvi začasnih pogojev
za izvajanje dejavnosti v vzgoji
in izobraževanju ter visokem šolstvu

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z 31. in 39. členom
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) ter Uredbo o izvajanju
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o določitvi začasnih pogojev za izvajanje
dejavnosti v vzgoji in izobraževanju
ter visokem šolstvu
1. člen
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določajo začasni pogoji
za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem
šolstvu.
2. člen
(1) Osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah,
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence,
dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: vzgojno-izobraževalni
zavod), morajo za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati
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.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki ne izpolnjujejo pogoja
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, se enkrat tedensko
testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom
(v nadaljnjem besedilu: test HAG) v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerem opravljajo svojo dejavnost, oziroma
v prostorih, ki jih določi predstojnik vzgojno-izobraževalnega
zavoda.
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(3) Za učence in dijake se v skladu z uredbo, ki ureja
izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb
z virusom SARS-CoV-2, izvaja samotestiranje.
(4) Pogoj iz prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih
vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim
obvestilom.
3. člen
Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega člena preverja predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.
4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.
Št. 00727-33/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0105
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2749.

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 prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE,
15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih
programov
1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 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, 21/18 – ZNOrg in
82/20; 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 usposabljanj za strokovno delo v športu.
4. člen
(1) Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj.
(2) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna
športna zveza ali organizator športnega tekmovanja imenovati
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odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati
ministrstvu, pristojnemu za šport.
(3) Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi
tekmovanj, in gledalci se tekmovanj lahko udeležijo, če 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.
(4) Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost iz 2. člena tega odloka ter izvajalci programov
usposabljanj iz prejšnjega člena, se enkrat tedensko testirajo
na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.
(5) Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba
opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar
dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z
virusom SARS-CoV-2 oziroma, če predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je 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) Pogoji za športnike, organizacijsko osebje in gledalce
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.
(7) 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.
(8) 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 izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporablja odlok, ki
določa uporabo zaščitne maske.
(2) Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje 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.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.
Št. 00727-34/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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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 besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21
– ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
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 epidemije 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 samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike
pri izvajanju:
– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja
izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih 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 usposobljenosti 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 prometa
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 besedilu:
NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so
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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 prejšnjega odstavka,
enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi
in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen,
če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2.
(3) Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba
opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar
dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z
virusom SARS-CoV-2.
(4) Ponudniki blaga in storitev iz tega člena so dolžni
na vidnem mestu potrošnike pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja 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 objavljena
na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-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 pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;
2. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
– postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
– rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil
za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega
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 preprečevanje 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 ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.
Št. 00710-77/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-2430-0110
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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2751.

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

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

ODLOK
o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza
potnikov na ozemlju Republike Slovenije
1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja
javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.
2. člen
(1) Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v
medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov,
javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, posebnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in
avtotaksi prevozov se izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi
vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno
dezinfekcijo delov vozila in uporabo obraznih zaščitnih mask
in, če voznik enkrat tedensko opravi testiranje na virus
SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi
(v nadaljnjem besedilu: test HAG) in ima dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu
z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vozniku
testiranja ni treba opraviti, če izpolnjuje pogoj prebolevnosti
ali cepljenosti, 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 maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih,
posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno
na število registriranih potnikov v vozilu.
(4) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih
prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike,
je lahko zasedenih osem sedežev. Za voznika in potnike je
obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.
3. člen
(1) Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih
smučarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(2) Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljena osebam, ki izpolnjujejo pogoj
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, za kar upravljavcu
žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog predložijo dokazila, določena v odloku, ki ureja začasne ukrepe
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2.
(3) Osebju upravljavca žičniških naprav, ki prihaja v
neposreden stik z uporabniki žičniških naprav, je uporaba
žičniških naprav dovoljena le pod pogojem, da osebje enkrat
tedensko izvede testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom
PCR ali testom HAG in ima dokazilo o negativnem rezultatu
testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki
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ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Osebju upravljavca
žičniških naprav testiranja ni treba opraviti, če izpolnjuje
pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazuje z dokazili,
določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(4) Izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali
testiranja iz drugega odstavka tega člena ni potrebno za
kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo
spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, ter otroke do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.
(5) Upravljavci žičniških naprav in njim pripadajočih
smučarskih prog so dolžni na vidnem mestu uporabnike
žičniških naprav pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja
pogoja prebolevnosti, cepljenosti 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 23. avgusta 2021 in velja do
vključno 29. avgusta 2021.
Št. 00710-78/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-2430-0119
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2752.

Odlok o začasnih omejitvah ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o začasnih omejitvah ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
1. člen
Z namenom zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19 se s tem odlokom začasno omeji ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike
Slovenije.
2. člen
(1) Pod pogojem, da zaposleni oziroma druge osebe, ki
izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom
in imajo s potrošniki neposreden stik, v dejavnostih, navedenih v tem odstavku, enkrat tedensko izvedejo testiranje na
virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem
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besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo
(v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje
in prodajanje blaga in storitev potrošnikom opravljajo le zaposleni in druge osebe, ki imajo negativni rezultat testa, je
dovoljeno opravljanje naslednjih dejavnosti:
1. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za
nego telesa, pedikura, manikura),
2. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole,
strokovne delavnice),
4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
5. sejemska dejavnost,
6. kongresna dejavnost,
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 družinskimi 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 cepljenosti, 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 strežbe
jedi in pijač je dovoljeno pod pogoji iz prejšnjega, tega in
4. člena tega odloka.
(2) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za
goste pred vstopom in ob izstopu v prostor, kjer se izvaja
gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, ter redno
razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.
(3) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač se smiselno upoštevajo higienska priporočila
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
4. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom
je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi
navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov,
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom,
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– uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja
začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Ne glede na odlok, ki ureja začasne ukrepe za
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2, uporaba zaščitnih mask ni obvezna za potrošnike, ki so v prostorih iz drugega odstavka 2. člena tega odloka
in 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 in petega odstavka 2. člena (v nadaljnjem
besedilu: PCT), pri čemer se pogoj (PCT) preveri že pred
vstopom v prostor iz drugega odstavka 2. člena. Ponudniki
blaga in storitev morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja (PCT)
obvezno v prostorih iz drugega odstavka 2. člena tega
odloka.
(4) Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom se smiselno upoštevajo higienska priporočila ministrstva,
pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z
virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(5) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim ter drugim osebam, ki za njih na drugi podlagi izvajajo ponujanje in
prodajanje blaga in storitev potrošnikom, v dejavnostih navedenih v prvem odstavku 2. člena, 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
pogojev 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 blaga in storitev potrošnikom urejeno v drugih odlokih,
ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19.
5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21).
7. člen
Ta odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do
vključno 29. avgusta 2021.
Št. 00726-37/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-2130-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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2753.

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega
uresničevanja verske svobode
v Republiki Sloveniji

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

ODLOK
o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja
verske svobode v Republiki Sloveniji
1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 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 prejšnjega odstavka gre v primerih izražanja vere več članov
posamezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so
hkrati fizično prisotni na istem kraju oziroma prostoru, v obliki
bogoslužij, 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:
– minimalni možni stik med udeleženci,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih
prostorov, 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
prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska
priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), in Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (v nadaljnjem 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 najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva
oziroma osebami, ki imajo dokazila o prebolevnosti, cepljenosti 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 izobraževanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko
oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje enkrat tedensko
opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne
reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi, kar dokazujejo z dokazili o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen,
če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2. Osebam iz prejšnjega stavka tedenskega testiranja ni treba opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali
cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki
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ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(5) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki občasno izvajajo
versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, morajo
izpolnjevati 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.
(6) Cerkev oziroma druga verska skupnost zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega, četrtega in petega 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 23. avgusta 2021 in velja do
vključno 29. avgusta 2021.
Št. 00716-47/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-3340-0057
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2754.

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

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

ODLOK
o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19,
se s tem odlokom začasno omejuje ponujanje kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.
(2) Za ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev in
za ponujanje drugih kulturnih storitev neposredno končnim
uporabnikom iz prejšnjega odstavka, se ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno omejitev zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2.
2. člen
(1) Ponujanje storitev knjižnic, arhivov, muzejev in galerij je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu
s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih
javnih prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja
storitev končnim uporabnikom,
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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,
pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki
so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora
biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo.
(5) Knjižnica, arhiv, muzej oziroma galerija zagotovi
spoštovanje pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega odstavka tega člena.
3. člen
(1) Ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev (kinematografske, gledališke, glasbene, plesne in druge) je
dovoljeno le pod naslednjimi pogoji:
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih
javnih 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 uporabnike je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki sodelujejo
pri izvedbi javne kulturne prireditve ter pri tem prihajajo v
neposreden stik s končnimi uporabniki, in nastopajoči enkrat
tedensko opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo
verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi,
kar dokazujejo z dokazili o negativnem rezultatu testa, ki
je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja
začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2. Osebam iz prejšnjega stavka tedenskega testiranja ni treba opraviti, če izpolnjujejo
pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili,
določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki občasno sodelujejo ali nastopajo na javni kulturni prireditvi, morajo izpolnjevati
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.
(5) Končni uporabniki se lahko udeležijo javne kulturne
prireditve pod pogojem, da izpolnjujejo pogoj prebolevnosti,
cepljenosti ali testiranja, kar organizatorju oziroma nosilcu
izvajanja javnih kulturnih prireditev dokazujejo z dokazili,
določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(6) Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja ne
velja za osebe iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega
člena, ki še niso dopolnile 15 let.
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(7) Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega,
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena, pri čemer
se pogoj iz petega odstavka tega člena preveri že pred
vstopom v prostor oziroma na površino, kjer se izvaja javna
kulturna prireditev.
(8) Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom
obvestiti končnega uporabnika, da je izpolnjevanje pogoja iz
petega odstavka tega člena obvezno za udeležbo na javni
kulturni prireditvi.
4. člen
(1) Ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično
kulturno dediščino je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu
s sprejetimi navodili NIJZ, 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 gospodinjstva.
(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in omejitve iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do
vključno 29. avgusta 2021.
Št. 00716-46/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-3340-0055
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2755.

Odlok o spremembah Odloka o izjemah
od karantene na domu po visoko tveganem
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni
COVID-19

Na podlagi drugega odstavka 19. 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

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah Odloka o izjemah od karantene
na domu po visoko tveganem stiku
s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
1. člen
V Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
(Uradni list RS, št. 87/21) se v 2. členu v 2. točki:
‒ v napovednem stavku beseda »šest« nadomesti z besedo »devet«,
‒ v prvi alineji besedilo »COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna« nadomesti z besedilom »Spikevax (COVID-19
Vaccine) proizvajalca Moderna«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-75/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0155
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2756.

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

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

ODLOK
o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
1. člen
S tem odlokom se v
– 7. členu Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS,
št. 129/21),
– 9. členu Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21),
– 8. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
(Uradni list RS, št. 129/21) in
– 5. členu Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS,
št. 182/20, 190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21,
20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21,
60/21, 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21,
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96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21, 120/21, 124/21, 126/21
in 129/21)
besedilo »22. avgusta 2021« nadomesti z besedilom »29. avgusta 2021«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-74/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0153
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA
2747.
2748.
2749.
2750.

2751.
2752.
2753.
2754.
2755.
2756.

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje
dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem
šolstvu
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih
programov
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja
in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki
Sloveniji
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

8081
8082
8082

8083
8084
8085
8086
8087
8088
8088
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