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VLADA
2672. Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja 

pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja 
v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19

Na podlagi prvega odstavka 39. člena ter za izvrševanje 
drugega odstavka 3. člena, prvega odstavka 4. člena in prvega 
odstavka 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 načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev 

prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi  
z nalezljivo boleznijo COVID-19

1. člen
Ta odlok zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in 

širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa način ugotavlja-
nja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja 
v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT), kadar 
je pogoj PCT določen z odlokom Vlade Republike Slovenije 
in je določeno, da izpolnjevanje pogoja PCT preverja oseba, 
določena z odlokom Vlade Republike Slovenije.

2. člen
(1) Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT pre-

dloži digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, 
opremljeno s kodo QR, oseba iz prejšnjega člena izpolnjevanje 
pogoja PCT preveri z aplikacijo za odčitavanje kode QR (v na-
daljnjem besedilu: aplikacija), ki jo zagotavlja in z njo upravlja 
Nacionalni inštitut za javno zdravje. Če se kot dokazilo o izpol-
njevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo 
v skladu z odloki iz prejšnjega člena, oseba iz prejšnjega člena 
izpolnjevanje pogoja preveri z vpogledom v to potrdilo oziroma 
dokazilo.

(2) Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT iz prejšnjega 
odstavka oseba iz prejšnjega člena opravi, kadar je iz dejanja 
oziroma ravnanja osebe, za katero se preverja izpolnjevanje 
pogoja PCT, mogoče zanesljivo sklepati, da je privolila v vpo-
gled v svoje osebne podatke.

(3) Oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja 
PCT, dokazuje svojo istovetnost z javno listino, s katero se 
dokazuje istovetnost oseb.

3. člen
(1) Aplikacija z odčitavanjem kode QR izpiše podatek 

o izpolnjevanju pogoja PCT tako, da iz podatka ni razvidno, 
katerega od pogojev PCT izpolnjuje oseba, za katero se 

preverja izpolnjevanje pogoja PCT, ter njeno osebno ime in 
letnico rojstva.

(2) Aplikacija ne sme omogočati hrambe ali druge obde-
lave osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka in se ne sme 
povezovati z nobeno zbirko osebnih podatkov.

4. člen
Aplikacijo lahko uporablja tudi pooblaščena oseba pristoj-

nega državnega organa, pristojna za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogoja PCT.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-70/2021
Ljubljana, dne 4. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0142

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2673. 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:
– 6. členu Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 122/21 in 124/21),

– 8. členu Odloka 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, 114/21, 120/21 
in 124/21),
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– 6. členu Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih 
storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 104/21, 109/21, 110/21 ‒ popr., 114/21, 120/21 in 
124/21),

– 5. členu Odloka o začasni omejitvi kolektivnega ures-
ničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 
96/21, 101/21, 104/21, 109/21, 114/21, 120/21 in 124/21),

– 7. členu Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 96/21, 
101/21, 104/21, 109/21, 114/21, 120/21 in 124/21),

– 10. členu Odloka o določitvi pogojev vstopa v Re-
publiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 109/21, 113/21, 120/21 
in 124/21),

– 6. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponuja-
nja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 120/21 in 124/21),

– 5. členu Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 120/21 in 124/21),

– 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, 114/21, 120/21 
in 124/21) 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, 114/21, 120/21 in 124/21)
besedilo »8. avgusta 2021« nadomesti z besedilom »15. av-
gusta 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-69/2021
Ljubljana, dne 4. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0141

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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