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VLADA
365. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 

o začasnih ukrepih za preprečevanje 
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, 
prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega 
odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega 
odstavka 32. 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 v 
zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 
z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih 

ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb 
z nalezljivo boleznijo COVID-19

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvla-

dovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 
4/22, 8/22 in 13/22) se v 3. členu v tretjem odstavku na koncu 
6. točke pika nadomesti z vejico in doda nova, 7. točka, ki se 
glasi:

»7. volivcem na upravni enoti pri oddaji podpore za kan-
didatne liste za volitve poslancev v Državni zbor Republike 
Slovenije.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.
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