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Tabelarni prikaz 

ODLOKA o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS 

(Uradni list RS, št. 120/21) 

 

 

Krajšanje pojmov: 

besedilo odloka prilagoditev v prikazu  

Republika Slovenija RS 

ta odlok odlok 

prvi odstavek tega člena 3./1  (navajam št. člena) 

 (2)   (navedba št. odstavka) 

oziroma oz. 

 vsi proizvajalci cepiv niso navedeni 

države članice Evropske unije države EU 

 

 

člen 
 

D  O  L  O  Č  B  E 
 

 

1. 
 

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UDELEŽENCI 

 
V   O   Z   N   I   K   I 

 

 
P O T N I K I 

 

vrsta  
prevoza 

 
 

pogoji  
 

(2) 
 
 

avtotaksi  
prevozi 

(3) 
javni linijski prevozi v 

medkrajevnem in mestnem 
avtobusnem prevozu potnikov, 

železniški promet  
v notranjem prometu, 

posebni linijski prevozi, 
stalni izvenlinijski prevozi, 

 

(4) 

 

posebni linijski prevozi, 

stalni izvenlinijski prevozi, 
občasni prevozi potnikov 

 

 
 

(1) 

                                       prevozi se izvajajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
 



 
 
 
 

2.  

splošni pogoj 
 

(2), (3), (4) 

                                                  o b v e z n a    u p o r a b a    o b r a z n e     z a š č i t n e     m a s k e 
  

 
 
 

posebni pogoj 

(2) 

voznik pred vstopom novega potnika 
ustrezno dezinficira dele vozila 

(3)  

število potnikov je v vozilih 
kategorije M2 in M3 omejeno na 
število registriranih potnikov v 
vozilu 
 

 

(4) 

v vozilih kategorije M1 z največ 
8 sedeži za potnike, je lahko 
zasedenih 8 sedežev 
 

 

 (2) 

1x tedensko testiranje 

(test PCR ali HAG) 

in negativen rezultat testa 
 

 
 

 

(5)  Testiranje  iz 2./2  ni potrebno za voznike avtotaksi prevozov, če imajo… 
 

-  dokazilo o cepljenju zoper COVID-19,  
s katerim dokazujejo, da je od prejema 
cepiva preteklo NAJMANJ dni… 
 

- dokazilo o cepljenju 
z drugim odmerkom 
cepiva, če je oseba 
cepljena s kombinacijo 
dveh različnih cepiv, po 
preteku časa od pre-
jema drugega odmer-
ka posamezne vrste 
cepiva.  
Če je oseba prvič pre-
jela odmerek cepiva 
proizvajalca AstraZene-
ca, se zaščita vzpo-
stavi takoj po preje-
mu drugega odmerka, 
če je oseba prejela 
drugi odmerek cepiva 
proizvajalcev 
Biontech/Pfizer ali 
Spikevax (COVID-19 
Vaccine) Moderna v 
roku od 28 do 84 dni (4 
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 
starejši od 6 
mesecev 

-   potrdilo 
zdravnika, 
da so 
preboleli 
COVID-19 
in od 
začetka 
simptomov 
ni minilo 
več kot 6 
mesecev 

- dokazilo iz 2./5-
5.alineje ali 
potrdilo zdravnika 
(2./5-6. alineja), in  
 
dokazilo, da so bili 
v obdobju do 
največ 8 mesecev 
od pozitivnega 
rezultata testa PCR 
oz. začetka 
simptomov cepljeni 
z enim odmerkom 
cepiva oz. cepiva, 
pri čemer je zaščita 
vzpostavljena že z 
dnem cepljenja 

-  drugega 
odmerka 
Comirnaty 7,  
Spikevax 
(COVID-19 
Vaccine) 
(Moderna) 14,  
Sputnik V 14, 
CoronaVac  
14  ali 
COVID-19 
Vaccine  
(Sino-pharm)  
14 dni 

-  prvega 
odmerka 
Vaxzevria ali 
Covishield 
21 dni 

-   
odmerka 
COVID-19 
Vaccine 
Janssen  
14 dni 

 

(6)  Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah EU oz. schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, 
Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 

(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 upravljavcu naprav predložijo dokazilo o negativ-
nem rezultatu testov PCR ali HAG, ki ni starejši od 7 dni ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.  
 

 

(3)  Testiranje ali predložitev dokazila o negativnem rezultatu testov PCR ali HAG po 3./2  ni potrebno za:  
 

● kategorizi-

rane in profe-

sionalne 

športnike, 

trenerje in 

drugo sprem-

ljevalno osebje 

za izvedbo 

tekem in tre-

ningov 

 

…uporabnike, če imajo… 
 

 
… dokazilo o cepljenju zoper COVID-19,  

s katerim dokazujejo, da je od prejema cepiva 
preteklo NAJMANJ dni: 

 
●  dokazilo o cepljenju z 
drugim odmerkom cepiva, 
če je oseba cepljena s 
kombinacijo dveh različnih 
cepiv, po preteku časa od 
prejema drugega odmer-
ka posamezne vrste ce-
piva. 
Če je oseba prvič prejela 
odmerek cepiva proizvajal-
ca AstraZeneca, se zaščita 
vzpostavi takoj po preje-
mu drugega odmerka, če 
je oseba prejela drugi od-
merek cepiva proizvajalca 
Biotech/Pfizer ali Spikevax 
(COVID-119 Vaccine) 
Moderna v roku od 28 do 
84 dni (4 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 
starejši od 6 
mesecev 

 

 
●  dokazilo iz 3./3-6. 
alineja ali  
potrdilo zdravnika,        

                ⇨ 

in dokazilo, da so bili v 
obdobju do največ 8 
mesecev od pozitivnega 
rezultata testa PCR oz. 
začetka simptomov ceplje-
ni z enim odmerkom cepi-
va  oz.  cepiva,  pri čemer 
je zaščita vzpostavljena 
že z dnem cepljenja 

 
●   potrdilo 
zdravnika, da 
so preboleli 
COVID-19  
 
in od začetka 
simptomov ni 
minilo več kot 6 
mesecev 

●  drugega 
odmerka 
Comirnaty  7,   
Spikevax  
(COVID-19 
Vaccine) 
(Moderna)  14,  
Sputnik V  14,  
CoronaVac  14   
ali  
COVID-19 
Vaccine  
(Sinopharm) 14  

 

●  prvega 
odmerka 
Vaxzevria ali 
Covishield  
21 

●  odmerka 
COVID-19 
Vaccine 
Janssen 14  

 

(4)  Določbe 3./2 in 3./3 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 EU oz. schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, 
Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA. 
 

 

(6)  Omejitev iz 3. člena ne velja v primerih nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb. 
 

4. Vlada RS preverja utemeljenost ukrepov iz odloka na podlagi strokovnih mnenj.  
 

5. 
 

Odlok začne veljati 26. julija in velja do vključno 1. avgusta 2021. 
 

  


