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VLADA
2878. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe 

o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema 
Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova, 
za odvračanje od njega ter za njegovo 
odpravljanje

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 40. in 50. člena Zakona o mor-
skem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi  

Uredbe o izvajanju uredb (ES)  
o vzpostavitvi sistema Skupnosti  
za preprečevanje nezakonitega,  

neprijavljenega in nereguliranega ribolova,  
za odvračanje od njega  

ter za njegovo odpravljanje

1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema 

Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega 
in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za 
njegovo odpravljanje (Uradni list RS, št. 50/16 in 76/17) se v 
1. členu v drugi alineji besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) št. 865/2013 z dne 9. septembra 2013 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi 
državami v zvezi s potrdili o ulovu za proizvode morskega 
ribištva (UL L št. 241 z dne 10. 9. 2013, str. 1)« nadomesti 
z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/423 z 
dne 19. marca 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 
glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potr-
dili o ulovu za morske ribiške proizvode (UL L št. 84 z dne 
20. 3. 2020, str. 15)«.

2. člen
V 2. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odsta-

vek, ki se glasi:
»(5) Pristojni organ za preverjanje in potrjevanje izjave o 

izvozu predelanih ribiških proizvodov v tretje države, če tretja 
država takšno izjavo zahteva, je Uprava Republike Slovenije 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-43/2021
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-2330-0089

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2879. Odlok o spremembi Odloka o določitvi 
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 
1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih bole-
znih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – 
ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa 

v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve  
in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Sloveni-

jo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21 in 144/21) se 
v 9. členu črta besedilo »in velja do vključno 19. septembra 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-66/2021
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-1711-0083

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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2880. Odlok o spremembah Odloka 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 spremembah Odloka o začasni omejitvi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb  

s SARS-CoV-2
1. člen

V Odloku o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi prepreče-
vanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 
135/21, 140/21 in 146/21) se v 1. členu črta drugi odstavek.

2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prejšnji člen se dovoli zbiranje nad 

50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri 
katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna 
zbiranja, v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če ude-
leženci, razen oseb, ki so mlajše od 15 let, izpolnjujejo pogoj 
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: 
pogoj PCT), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki 
ureja način izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in 
testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.«.

Drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane drugi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(2) Organizator javne prireditve ali javnega shoda iz prej-

šnjega odstavka ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, 
ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoj PCT 
iz prejšnjega odstavka. Osebi, ki tega pogoja ne izpolnjuje, ude-
ležbe na prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Organizator mora na 
vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence priredi-
tve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za 
udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Če organizator prireditve 
ali shoda preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ne zagotavlja 
sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT zagotoviti z 
varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.«.

Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-67/2021
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-1711-0082

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2881. Odlok o spremembi 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 nale-
zljivih 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 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, 132/21 in 144/21) se v 2. členu v 
2. točki v prvi alineji besedilo »21 dni« nadomesti z besedilom 
»15 dni«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-84/2021
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-2711-0180

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-CoV-2

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena in 
prvega odstavka 39. člena ter za izvrševanja prvega odstavka 
9. člena in drugega odstavka 31. člena Zakona o nalezlji-
vih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 
15/21 – ZDUOP in 82/21) in petega odstavka 5. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) v zvezi s 5. členom Zakona 
o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja  

in testiranja za zajezitev širjenja okužb  
z virusom SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 

cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21) se v 4. členu v petem 
odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda 
nov, drugi stavek, ki se glasi:

»Testirana oseba se mora udeležiti testiranja s testom 
PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.«.

2. člen
V 5. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek pogoja PCT ni treba 

izpolnjevati:
– osebam, ki so mlajše od 15 let, in osebam, ki so vklju-

čene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi 
pogoji,
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– osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učen-
ca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do 
vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom 
ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za 
usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za 
starejše občane,

– osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremlja-
jo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni 
sposobna skrbeti zase,

– učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim 
prometom,

– uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje 
proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2,

– uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki 
jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale 
pravne posledice.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo 

v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in 
potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti 
in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov 
socialne in družinske problematike ter nujne osebne asisten-
ce, zaščite in reševanja ter za osebe, ki opravljajo naloge v 
sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo za-
pustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih 
servisih.«.

V petem odstavku se na koncu druge alineje pika nado-
mesti z vejico in doda nova, tretja alineja, ki se glasi:

»– humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hrane 
in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih 
življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.«.

3. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku za besedilom odstavka, 

ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi: 
»Testirana oseba se mora udeležiti testiranja s testom PCR, 
se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje.«.

4. člen
Za 10. členom se dodata nova, III.a poglavje in 10.a člen, 

ki se glasita:

»III.A POSEBNE DOLOČBE ZA ZAPOSLENE V ORGANIH 
DRŽAVNE UPRAVE

10.a člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 5. člena tega odloka mo-

rajo zaposleni v organih državne uprave, zaradi zagotavljanja 
nemotenega delovanja države, za opravljanje nalog na de-
lovnem mestu, v prostorih delodajalca ali v prostorih drugega 
organa državne uprave izpolnjevati pogoj prebolevnosti ali 
cepljenja.

(2) Organ državne uprave iz tega odloka je ministrstvo, 
organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota.

(3) Predstojnik organa državne uprave lahko izjemoma 
določi, da zaposleni v organu državne uprave naloge iz pr-
vega odstavka tega člena opravlja, če izpolnjuje pogoj testi-
ranja, kadar zaposleni predloži potrdilo osebnega zdravnika, 
iz katerega izhaja, da se cepljenje odsvetuje iz zdravstvenih 
razlogov.

(4) Predstojnik organa državne uprave zaposlenim, ki ne 
izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenja iz prvega odstav-
ka tega člena, in zaposlenim, ki zasedajo delovna mesta, za 
katera ni določena izjema iz prejšnjega odstavka, organizira 
delo na domu, če narava in vrsta dela ter delovni proces to 
omogočajo. Če dela na domu zaradi narave in vrste dela ter 

delovnega procesa ni mogoče organizirati, predstojnik organa 
državne uprave ukrepa v skladu s predpisi, ki urejajo delovna 
razmerja.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Pogoj cepljenja iz novega 10.a člena odloka izpolnjujejo 

tudi zaposleni v organih državne uprave, ki dokažejo, da so 
do 1. oktobra 2021 prejeli prvi odmerek cepiva Comirnaty pro-
izvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s 
Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiolo-
gy, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva 
COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria 
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Co-
vishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, in 
drugi odmerek cepiva iz tega člena prejmejo najpozneje do 
1. novembra 2021.

6. člen
Ta odlok začne veljati 18. septembra 2021, novi 10.a člen 

odloka pa se začne uporabljati 1. oktobra 2021.

Št. 00725-85/2021
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-2711-0182

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
2883. Odredba o začasni vključitvi izvajalcev 

prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne 
medicinske pomoči

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 37. 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) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o začasni vključitvi izvajalcev prevozov 

pacientov v sistem izvajanja nujne  
medicinske pomoči

1. člen
S to odredbo se določa začasna vključitev izvajalcev pre-

vozov pacientov v sistem izvajanja nujnih prevozov pacientov 
v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: 
COVID-19).

2. člen
Izraz »izvajalec prevozov pacientov«, uporabljen v tej 

odredbi, pomeni izvajalca, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje 
nenujnih prevozov iz 4. člena Pravilnika o prevozih pacientov 
(Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15) in ima sklenjeno 
pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: ZZZS).

3. člen
(1) Vsi izvajalci prevozov pacientov zagotovijo vsaj 20 % 

svojih zmogljivosti za izvajanje nujnih prevozov pacientov, obo-
lelih za COVID-19.
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(2) Koordinacijo dela izvajalcev prevozov pacientov in ak-
tivacijo ekip izvaja dispečerska služba zdravstva (v nadaljnjem 
besedilu: DSZ).

(3) DSZ izvaja koordinacijo dela iz prejšnjega odstavka 
tako, da določi mesečni razpored obveznosti izvajalcev prevo-
zov pacientov v skladu s prvim odstavkom tega člena.

(4) Aktivacijo ekip izvaja DSZ v skladu s Slovenskim inde-
ksom za nujno medicinsko pomoč.

(5) DSZ vodi evidenco vključevanja izvajalcev prevozov 
pacientov in izvedenih storitev, kar je podlaga za povračilo 
stroškov izvajalcem prevozov pacientov.

4. člen
Minister, pristojen za zdravje, preverja utemeljenost ukre-

pov iz te odredbe na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2021.

Št. 0070-237/2021
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-2711-0174

Janez Poklukar
minister

za zdravje

2884. Odredba o določitvi ogroženih območij zaradi 
nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi četrtega odstavka 7. 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) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive 

bolezni COVID-19

1. člen
S to odredbo se kot ogrožena območja, na katera se 

lahko prenese nalezljiva bolezen COVID-19 in na katerih so 
možnosti za širjenje okužbe z navedeno nalezljivo boleznijo, 
določijo:

– javni zdravstveni zavodi, ki izvajajo zdravstveno dejav-
nost na primarni, sekundarni in terciarni ravni,

– domovi za starejše iz 50. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – 
ZFRO; v nadaljnjem besedilu: ZSV),

– posebni socialno varstveni zavodi za odrasle iz 51. čle-
na ZSV,

– varstveno delovni centri iz 52. člena ZSV, ki opravljajo 
tudi institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizade-
tih oseb v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZSV,

– socialno varstveni zavodi za usposabljanje iz 54. člena 
ZSV in

– zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni domovi 
iz zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-241/2021/5
Ljubljana, dne 15. septembra 2021
EVA 2021-2711-0177

Janez Poklukar
minister

za zdravje
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VLADA
2878. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izva-

janju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti 
za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in 
nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega 
ter za njegovo odpravljanje 8365

2879. Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev 
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 8365

2880. Odlok o spremembah Odloka o začasni omeji-
tvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb  
s SARS-CoV-2 8366

2881. Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karante-
ne na domu po visoko tveganem stiku s povzroči-
teljem nalezljive bolezni COVID-19 8366

2882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o na-
činu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja 
in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2 8366

MINISTRSTVA
2883. Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pa-

cientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči 8367
2884. Odredba o določitvi ogroženih območij zaradi na-

lezljive bolezni COVID-19 8368

VSEBINA
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