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VLADA

2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-CoV-2

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 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 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 in 149/21) se v 5. členu 
prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnje-
vati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi 
opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo de-

javnost. Pogoj iz prejšnjega stavka za delavca ne velja v času 
opravljanja dela na domu.«.

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

»(6) Pri oskrbi na bencinskih servisih veljajo omejitve 
iz drugega odstavka tega člena le v primeru oskrbe v zaprtih 
prostorih bencinskega servisa.«.

2. člen
V 12. členu se v prvem odstavku 8. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»8. osebe, ki izvajajo športno vadbo,«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.
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