
Jakob Grošl  

T a b e l a r n i     p r i k a z 

ODLOKA o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev                                                                                                                                    

neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v RS                                                                                                                                                       

(Uradni list RS, št. 79/21  -  20. 5. 2021) 

Krajšanje pojmov: 

besedilo odloka prilagoditev v prikazu 

Republika Slovenija RS 

ta odlok odlok 

iz prejšnjega odstavka navajam št. člena in št. odstavka  (npr.: 2./1) 

 ne navajam vseh proizvajalcev cepiv 

Ruska federacija  Rusija 

Združ. kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Velika Britanija 

  

 

 

člen 
 

D  O  L  O  Č  B  A 
 

 

1. 

 

Z 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 RS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)   Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov 
in vozil v RS veljajo za: 
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1. gospodarske druž-
be, javni in zasebni 
izobraževalni zavodi in 
druge pravne osebe 
zasebnega prava ter 
samostojni podjetniki 
posamezniki 

 

2.  pravne 
osebe in 
samostojni 
podjetniki 
posamezniki 

3.  pooblaščene organizacije 4. Javna agencija RS  
za varnost prometa 

 

  usposabljanje     
  kandidatov 
  za voznike 
  motornih 
  vozil 

 

dodatno usposab-
ljanje voznikov 
začetnikov 

 

začetna in obnovitvena usposabljanja voznikov 
za prevoz nevarnega blaga 

 
usposabljanja in preizkusi znanja za pridobitev 
temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v 
cestnem prometu 

 

 

izobraževanje in dodatna uspo-
sabljanja učiteljev vožnje, učiteljev 
predpisov in strokovnih vodij šol 
vožnje 
 

dodatno 
usposabljanje za 
varno vožnjo 

 

usposabljanje za ocenjevanje na 
vozniškem izpitu in dodatna uspo-
sabljanja ocenjevalcev na voz-
niškem izpitu 
 



 
 

2. 

redna usposabljanja za podaljšanje veljavnosti 
temeljnih kvalifikacij  
 
preizkusi znanja za pridobitev spričevala o 
strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov  
 
osnovna strokovna usposabljanja ter preizkusi 
usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevo-
zov  
 
osnovna strokovna usposabljanja in preizkusi 
znanja kandidatov za cestninske nadzornike in 
obdobna strokovna izpopolnjevanja cestninskih 
nadzornikov 

 

izobraževanje in 
dodatno 
usposabljanje 
izvajalcev 
programov 
dodatnega 
usposabljanja 
voznikov 
začetnikov in za 
varno vožnjo 

osnovno in obdobno strokovno 
usposabljanje ter preverjanje 
usposobljenosti presojevalcev 
varnosti cest 

 
 

(3./1) 
Potrošniki se lahko 
udeležijo storitev iz 
2./1 le pod pogojem, da 
predhodno opravijo 
testiranje na virus 
SARS-CoV-2 s testom 
PCR ali testom HAG in 
osebi, ki izvaja 
ponujanje blaga in 
storitev iz 2./1, 
predložijo dokazilo o 
negativnem rezultatu 
testa, ki ni starejši od 
7 dni.  

 
edukacijske in psihosocialne 
delavnice 

 
preventivni programi, kampanje in 
akcije za varnost cestnega 
prometa na javnih krajih 

 

(2)  Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 2./1 je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil NIJZ za 
preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljeni na spletni strani NIJZ in pod pogojem, da 

osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 2./1 enkrat tedensko izvedejo 
testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG in imajo dokazilo o negativnem 
rezultatu testa.  
 

 
(3)   
 

Osebam iz  2./2  testiranja ni potrebno opraviti, … 

 

(3./2)  Predložitev 
dokazila o negativnem 
rezultatu testa PCR ali 
HAG iz 3./1  ni  

potrebna, …           
 

 

…..č e      i m a j o:   ….. 
 

1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, 
da je od prejema cepiva preteklo                           NAJMANJ dni:  
drugega odmerka        Comirnaty                                           7  
                                     COVID-19 Vaccine   (Moderna)       14  
                                     Sputnik V                                          14 
                                     CoronaVac                                       14 
                                    COVID-19 Vaccine   (Sinopharm)     14 
prvega odmerka         Vaxzevria                                           21 
                                    Covishield                                          21 
odmerka                     COVID-19 Vaccine Janssen             14  
 

2. potrdilo o pozitiv-
nem rezultatu testa 
PCR na SARS-CoV-2, 
ki je starejši od 10 dni,  
 

razen, če zdravnik 
presodi drugače, 
vendar ni starejši od 6 
mesecev 

3.  potrdilo zdrav-
nika, da so prebo-
leli COVID-19 in od 
začetka simptomov 
ni minilo več kot 6 
mesecev 

4. dokazilo iz 3./2-2.točke ali 
potrdilo iz 3./3-3.točke in dokazilo, 
da so bili v obdobju do največ 8 
mesecev od pozitivnega rezultata 
testa PCR oz. začetka simptomov 
celjeni z enim odmerkom cepiva iz 
3./2-1. točka, pri čemer je zaščita 
vzpostavljena že z dnem cepljenja 

 

(4)  Potrdila se upoštevajo, če so bila izdana v državah EU oz.  schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu Kanadi, Novi Zelandiji,    (3./3) 
Rusiji, Srbiji, Turčiji, Veliki Britaniji ali ZDA. 
 

 
 
 

 
 

(1)   Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v RS iz 
2./2, 2./3 in 2./4   ne velja za:  
 

 

 

1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike.. 
 

2. pooblaščene organizacije… 



 
 

4.  

 

…pri  izvajanju…  
 
 

-   nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in poobla-
ščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil; 
 

-  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 4./1 je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s POTROŠNIKI 
in upoštevajo vsa higienska priporočila po priporočilih NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani NIJZ. 
 

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

6. 
KONČNA  DOLOČBA 
 

Odlok začne veljati 24. maja 2021 in velja do vključno 30. maja 2021. 
 

 

23. 5. 2021 

 

 

 


