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Odlok o dopolnitvah 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) ter 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

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih
za preprečevanje in obvladovanje okužb
z nalezljivo boleznijo COVID-19
1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list
RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21 in 197/21) se v naslovu
VI. poglavja za besedo »GOSTINSKE« doda besedilo »IN TRGOVINSKE«.
2. člen
V 14. členu se za devetim odstavkom dodata nova, deseti
in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Število strank v prodajalnah, v katerih se izvaja
dejavnost ponujanja in prodajanja blaga, se omeji na 10 m2 na
stranko ali na eno stranko, če je prodajalna manjša od 10 m2.
Trgovski centri morajo zagotavljati 10 m2 na stranko v celotnem
trgovskem centru, ob hkratnem upoštevanju omejitve za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra.
(11) Pred vhodom v trgovski center in posamezno prodajalno mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje
število strank, ki so lahko hkrati v prostoru.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-112/2021
Ljubljana, dne 22. decembra 2021
EVA 2021-2711-0232
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Uradni list Republike Slovenije
Odlok o spremembah Odloka o izjemah
od karantene na domu po visoko tveganem
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni
COVID-19

Na podlagi drugega odstavka 19. 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

ODLOK
o spremembah Odloka o izjemah od karantene
na domu po visoko tveganem stiku s
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
1. člen
V Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
(Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21 in
190/21) se 1.a člen črta.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep
karantene na domu, če je prejela poživitveni odmerek cepiva
Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, v skladu z navodili
in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-111/2021
Ljubljana, dne 22. decembra 2021
EVA 2021-2711-0233
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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