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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 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) in petega odstavka 5. 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) v zvezi s 5. členom Zakona o
varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
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 vključene v storitev vodenja, varstva in
zaposlitev pod posebnimi pogoji,
–
osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca 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 spremljajo 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 asistence, zaščite in reševanja ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju

mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo
na bencinskih servisih.«.
V petem odstavku se na koncu druge alineje pika nadomesti 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 Nacionalnega 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 morajo zaposleni v organih državne uprave,
zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja države, za opravljanje nalog na delovnem 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 prvega odstavka tega člena opravlja, če izpolnjuje pogoj testiranja, 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 odstavka 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
proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna,
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cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and
Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine
proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali
cepiva Covishield 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.
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