IZSEK iz Uradnega lista Republike Slovenije, z dne 22. 04. 2021, št.
63, 1281. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
IV. POGOJI ZA GOSTINSKE IN TURISTIČNE STORITVE
4. člen
(5) Ne glede na 1. člen tega odloka je dovoljeno ponujanje nastanitvenih storitev v
nastanitvenih obratih do 30 nastanitvenih enot, ne glede na velikost nastanitvenega obrata,
vključno s ponujanjem programov za dobro počutje, ki jih nastanitveni obrat ponuja za svoje
goste.
(7) V nastanitvenih obratih iz petega odstavka tega člena so lahko samo gostje, ki
imajo ob prijavi:
1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG,
ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
− drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem
dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s
Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac
proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm
najmanj 14 dni,
− prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali
Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
− odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag
preteklo najmanj 14 dni;
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
4. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot
šest mesecev.
(8) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 15 let in bivajo skupaj
z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v nastanitvenem obratu iz petega odstavka tega
člena.
(9) Dokazila o testiranju iz tretjega in sedmega odstavka tega člena se upoštevajo, če so bila
izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja,
Združenem kraljestvu Velike Britanije.

