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VLADA

2561. 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 začetnikov,
– 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 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 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 iz-
vajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega od-
stavka, enkrat tedensko izvedejo 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 imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa.

(3) Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba 
opraviti, če imajo:

1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema:

– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bi-
ontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva Spikevax 
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, ce-
piva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre 
of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva Coro-
naVac proizvajalca 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 preteklo najmanj 21 dni,

– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajal-
ca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

– drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz 
prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombina-
cijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema 
drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej 
točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva pro-
izvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu 
drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva 
proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v 
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roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega 
odmerka.

2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni sta-
rejši od šest mesecev,

3. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,

4. dokazilo iz 2. točke tega odstavka ali potrdilo iz prej-
šnje točke, in dokazilo, da so bile v obdobju do največ osem 
mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka 
simptomov cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve do tretje 
alineje 1. točke tega odstavka, pri čemer je zaščita vzpostav-
ljena že z dnem cepljenja.

(4) Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v 
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengen-
skega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

(5) Ponudniki blaga in storitev iz tega člena so dolžni na 
vidnem mestu stranke pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja 
pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena. Na vstopnih 
točkah je ponudnik dolžan tudi preverjati izpolnjevanje pogojev 
iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

3. člen
(1) Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstav-

ka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo 
testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG 
in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 
prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo dokazilo o nega-
tivnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni.

(2) Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR 
ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, 
če imajo:

1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema:

– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Bi-
ontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik 
V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemi-
ology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac pro-
izvajalca 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 preteklo najmanj 21 dni,

– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajal-
ca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

– drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz 
prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombina-
cijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema 
drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej 
točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva pro-
izvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu 
drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva 
proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v 
roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega 
odmerka

2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni sta-
rejši od šest mesecev,

3. potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali

4. dokazilo iz 2. točke tega odstavka ali potrdilo iz prej-
šnje točke, in dokazilo, da so bili v obdobju do največ osem 
mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka 
simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz prve do tretje 
alineje 1. točke tega odstavka, pri čemer je zaščita vzpostav-
ljena že z dnem cepljenja.

(3) Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v 
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengen-
skega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 

federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

(4) Ponudniki blaga in storitev iz 2. člena tega odloka so 
dolžni na vidnem mestu stranke pisno opozoriti na dolžnost 
izpolnjevanja pogojev iz prvega in drugega odstavka tega 
člena. Na vstopnih točkah je ponudnik dolžan tudi preverjati iz-
polnjevanje pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena.

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

blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Slo-
veniji iz drugega, tretjega in četrtega 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 vozil 

za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz ne-
varnega blaga.

(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 
odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanj-
ši 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 26. julija 2021 in velja do vključno 

1. avgusta 2021.

Št. 00710-71/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-2430-0104

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2562. 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 
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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 
enkrat tedensko opravi testiranje na virus SARS-CoV-2 z me-
todo 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.

(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.

(5) Testiranje iz drugega odstavka tega člena ni potrebno 
za voznike avtotaksi prevozov, če imajo:

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazu-
jejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty pro-
izvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva 
Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 
14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya Nati-
onal Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, 
cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni 
ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 
14 dni,

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim do-
kazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria 
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covis-
hield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo 
najmanj 21 dni,

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine 
Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag pre-
teklo najmanj 14 dni,

– dokazilo o cepljenju z drugim odmerkom cepiva posa-
mezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je ose-
ba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po 
preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste 
cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič 
prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita 
vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba 
prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali 
cepivo Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna 
v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega 
odmerka,

– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni sta-
rejši od šest mesecev, ali

– potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od za-
četka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali

– dokazilo iz pete alineje tega odstavka ali potrdilo iz prej-
šnje alineje, in dokazilo, da so bili v obdobju do največ osem 
mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka 
simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz prve do tretje 
alineje tega odstavka, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z 
dnem cepljenja.

(6) Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v 
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengen-
skega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

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 smučar-
skih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo 
dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki ni 
starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti 
v spremstvu staršev.

(3) Testiranje ali predložitev dokazila o negativnem re-
zultatu testa PCR ali testa HAG po prejšnjem odstavku ni 
potrebno za:

– kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in 
drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov,

– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper 
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega 
odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer prete-
klo najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizva-
jalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and 
Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca 
Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine 
proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper 
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega 
odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of In-
dia/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper 
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka 
cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

– uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju z drugim 
odmerkom cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge 
alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh raz-
ličnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega 
odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če 
je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca 
AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega 
odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizva-
jalca Biontech/Pfizer ali cepivo Spikevax (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) 
po prejemu prvega odmerka,

– uporabnike, če imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu 
testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi 
drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

– uporabnike, če imajo potrdilo zdravnika, da so prebo-
leli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest 
mesecev, ali

– uporabnike, če imajo dokazilo iz šeste alineje tega 
odstavka ali potrdilo iz prejšnje alineje, in dokazilo, da so bili 
v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata 
testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmer-
kom cepiva iz druge do četrte alineje tega odstavka, pri čemer 
je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja.

(4) Določbe iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
veljajo tudi za osebje žičniških naprav, ki prihaja v neposreden 
stik z uporabniki žičniških naprav.

(5) Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v 
državah članicah Evropske unije, državah članicah schengen-
skega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in 
Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

(6) Upravljavci žičniških naprav in njim pripadajočih smu-
čarskih prog so dolžni na vidnem mestu uporabnike pisno opo-
zoriti na dolžnost izpolnjevanja pogojev iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena. Na vstopnih točkah je upravljavec dolžan 
tudi preverjati izpolnjevanje pogojev iz drugega, tretjega in 
četrtega odstavka tega člena.

(7) Omejitev iz tega člena ne velja v primerih nujne oskr-
be, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter in-
špekcijskih služb.
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4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 26. julija 2021 in velja do vključno 

1. avgusta 2021.

Št. 00710-72/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-2430-0103

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2563. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19

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

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi 
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 

COVID-19

1. člen
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 109/21 in 113/21) se v 7. členu v prvem 
odstavku pika na koncu 2. točke nadomesti s podpičjem in za 
njo doda nova 3. točka, ki se glasi:

»3. 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.«.

2. člen
V 10. členu se besedilo »23. julija 2021« nadomesti z 

besedilom »1. avgusta 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-56/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-1711-0072

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2564. Odlok o spremembah Odloka 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 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 

ponujanja kulturnih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 

končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 104/21, 109/21, 110/21 – popr. in 114/21) se v 3. členu v 
petem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus 
SARS-CoV-2 s testom PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema 
brisa, ali s testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.«.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kul-

turnih prireditev zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega, 
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. 
Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev 
morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti končne-
ga uporabnika, da je izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka 
tega člena obvezno za udeležbo na javni kulturni prireditvi.«.

2. člen
V 6. členu se besedilo »25. julija 2021« nadomesti z be-

sedilom »1. avgusta 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-42/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-3340-0049

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2565. Odlok o spremembah Odloka 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 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 

kolektivnega uresničevanja verske svobode  
v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 
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66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21, 
104/21, 109/21 in 114/21) se v 2. členu tretji odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»(3) Medosebna razdalja med udeleženci mora biti naj-
manj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva 
oziroma osebami, ki imajo dokazila iz sedmega odstavka tega 
člena.«.

V sedmem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se 
glasi:

»1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus 
SARS-CoV-2 s testom PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema 
brisa, ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, 
v primeru občasne izvedbe verske oziroma duhovne vzgoje in 
izobraževanja, ki jo izvaja ta oseba,«.

2. člen
V 5. členu se besedilo »25. julija 2021« nadomesti z be-

sedilom »1. avgusta 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-43/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-3340-0046

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2566. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 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 in dopolnitvah  
Odloka o začasnih omejitvah  

pri izvajanju športnih programov

1. člen
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 
93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 107/21 in 114/21) se v 4. členu 
za sedmim odstavkom dodata nova osmi in deveti odstavek, 
ki se glasita:

»(8) Organizator športnega tekmovanja iz prvega od-
stavka 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.

(9) 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.«.

2. člen
V 8. členu se besedilo »25. julija 2021« nadomesti z be-

sedilom »1. avgusta 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-31/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-3330-0098

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2567. Odlok o spremembah in dopolnitvi 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 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – 
ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slo-
venije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi 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. 96/21, 101/21, 
104/21, 109/21 in 114/21) se v 3. členu v drugem odstavku:

– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus 

SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo, ki ni 
starejši od 72 ur od odvzema brisa (v nadaljnjem besedilu: test 
PCR) ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur od 
odvzema brisa,«;

– v 2. točki v prvi alineji besedilo »COVID-19 Vaccine 
proizvajalca Moderna« nadomesti z besedilom »Spikevax 
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Organizator javne prireditve ali javnega shoda iz 
drugega odstavka tega člena ob vstopu na prireditev oziro-
ma shod preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda 
izpolnjujejo pogoje iz drugega, tretjega oziroma četrtega 
odstavka tega člena. Osebi, ki teh pogojev ne izpolnjuje, 
udeležbe na prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Organizator 
mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udele-
žence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja 
iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena 
obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Če orga-
nizator prireditve ali shoda preverjanja izpolnjevanja pogojev 
iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena 
ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogojev 
iz drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena 
zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo za-
sebno varovanje.«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

2. člen
V 7. členu se besedilo »25. julija 2021« nadomesti z be-

sedilom »1. avgusta 2021«.
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-57/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-1711-0073

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2568. 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

O D L O K
o spremembah določenih odlokov, izdanih  
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

1. člen
S tem odlokom se v:
– 7. členu Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje 

tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 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 in 114/21) 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, 
96/21, 101/21, 104/21, 109/21 in 114/21)
besedilo »25. julija 2021« nadomesti z besedilom »1. avgusta 
2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-67/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-2711-0132

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
2569. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi 

površinskih standardov za prijavo prebivališča

Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o prijavi 
prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21) minister za no-
tranje zadeve v soglasju z ministrom za okolje in prostor izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o določitvi površinskih 

standardov za prijavo prebivališča

1. člen
V Pravilniku o določitvi površinskih standardov za prijavo 

prebivališča (Uradni list RS, št. 67/21) se v 2. členu tabela 
spremeni tako, da se glasi:
»
Šifre dejanskih rab 
dela stavbe

Vrste dejanskih rab dela stavbe

1 stanovanje v enostanovanjski stavbi
2 stanovanje
3 oskrbovano stanovanje
4 bivalna enota
5 koča, dom
6 nastanitveni gostinski obrat
25 del stavbe za zdravstveno oskrbo
41 del stavbe za posebne namene
44 bolnica, zdravstveni dom
47 stanovanje v dvostanovanjski stavbi

«.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-450/2021
Ljubljana, dne 16. julija 2021
EVA 2021-1711-0057

Aleš Hojs
minister 

za notranje zadeve

Soglašam!
Mag. Andrej Vizjak

minister 
za okolje in prostor
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