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Začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Odlok o začasni 

splošni omejitvi 

zbiranja ljudi na 

javnih krajih in 

mestih v Republiki 

Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 15. 5. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS,. št. 69/20 z 

dne 15. 5. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 18. maja 

2020. 

 

S tem odlokom se začasno omeji zbiranje ljudi na javnih krajih 

in mestih v Republiki Sloveniji, razen če odlok Vlade Republike 

Slovenije določa drugače. 

 

Ne glede na prejšnji člen je začasno prepovedano zbiranje ljudi 

na javnih krajih in mestih, če: 

– ni mogoče zagotoviti ukrepov iz 3. člena tega odloka, 

– je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi odloki Vlade 

Republike Slovenije ali 

– se na javnih krajih in mestih zbira več kot 50 ljudi. 

 

Zbiranje ljudi iz 1. in 2. člena tega odloka je dovoljeno le pod 

pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v 

skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na 

spletnih straneh NIJZ. 

 

Pri zbiranju ljudi iz prejšnjega odstavka je zaradi preprečevanja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa 

higienska priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh 

NIJZ. 

 

Pri organiziranem zbiranju ljudi je za zagotovitev in 

spoštovanje ukrepov iz prejšnjega člena odgovoren 

organizator. 

 

Zaradi 

preprečitve 

ponovnih 

izbruhov 

bolezni 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1052/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1052/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1052/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1052/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1052/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1052/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1052/odlok-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-in-mestih-v-republiki-sloveniji/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
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Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob 

upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še 

naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter 

o tem obvesti Državni zbor in javnost. 

 

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki 

ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih 

inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih 

pristojnosti. 

 

Če pri opravljanju svojih nalog vpoklicani pripadnik Civilne 

zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti 

oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti 

najbližjo postajo policije. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni 

splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, 

površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

60/20). 

 

Odlok o začasni 

splošni prepovedi 

gibanja in zbiranja 

ljudi na javnih krajih, 

površinah in mestih 

v Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18- 5- 

2020.) 

2. in 3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 29. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 60/20 z 

dne 29. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 30. 4. 

2020. 

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na 

javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji in prepoveduje 

dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji, razen 

če ta odlok ne določa drugače. 

 

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne 

službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih 

lokalnih skupnosti in javnih služb. 

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob 

upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, ne 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0896/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0896/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0896/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0896/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0896/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0896/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji
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glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike 

dovoljeno za: 

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih 

dejavnosti, 

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje 

in premoženje, 

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, 

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, 

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih 

predstavništev, 

– dostop do storitev za nujne primere, 

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih organov, 

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 

– dostop do pokopališč z namenom oskrbe grobov, 

– dostop do verskih objektov, 

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in 

zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, 

– dostop do mest za prodajo hrane za živali, 

– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov 

in proizvodov za nujne primere, 

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in 

trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil, 

– dostop do bencinskih črpalk, bank in pošt, 

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 

– dostop do komunalnih storitev, 

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in 

gozdarske mehanizacije in opreme, 

– dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin. 
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Ne glede na določbo 1. člena tega odloka lahko posameznik, 

ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na 

prostem oziroma odprtih javnih krajih, izvaja športno-

rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, 

kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko 

dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z 

drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). 

 

Če Vlada Republike Slovenije sprejme ali odpravi začasno 

prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno 

potrošnikom v Republiki Sloveniji za posamezno blago ali 

storitev, se šteje, da je dovoljen oziroma ni dovoljen tudi dostop 

do tega blaga in storitev v skladu z določbami tega odloka. 

 

Občina lahko v okviru svojih pristojnosti na območju 

samoupravne lokalne skupnosti določi način in pogoje dostopa 

ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v 

občini. 

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru 

izjem iz 3. člena tega odloka dovoljuje tudi: 

– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane 

skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju 

zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali 

posameznikov, 

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo 

skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so 

vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 

 

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se 

izvajajo storitve iz 3. člena tega odloka, so ob upoštevanju 

ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezni uporaba 

zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 

predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0896/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0896/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
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usta) ter razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik 

storitev. 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob 

upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še 

naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter 

o tem obvesti Državni zbor in javnost. 

 

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki 

ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih 

inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih 

pristojnosti. 

 

Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne 

zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti 

oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti 

najbližjo postajo policije. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni 

splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, 

površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja 

izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20). 

 

Odlok o spremembi 

Odloka o začasni 

splošni prepovedi 

gibanja in zbiranja 

ljudi na javnih krajih, 

površinah in mestih 

v Republiki Sloveniji 

ter prepovedi 

gibanja izven občin 

 

2. in 3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih 

Sprejet: 24. 4. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 58/20 z dne 

24. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 25. 4. 

2020. 

V Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi 

na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter 

prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) se 8. 

člen spremeni tako, da se glasi: 

 
»8. člen  

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob 

upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#%C2%BB8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0869/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#%C2%BB8.%C2%A0%C4%8Dlen
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Organ: Vlada RS.  

 

(PRENEHAL 

VELJATI 

30. 4. 2020) 

 

naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter 

o tem obvesti Državni zbor in javnost.«.  

 

Sklep o zadržanju 

izvrševanja 7. člena 

Odloka o začasni 

splošni prepovedi 

gibanja in zbiranja 

ljudi na javnih mestih 

in površinah v 

Republiki Sloveniji 

ter prepovedi 

gibanja izven občin 

(Uradni list RS, 

št. 38/20 in 51/20) 

 

Organ: Ustavno 

sodišče RS. 

Prvi odstavek 24. 

člena ZUstS – 

pobuda za začetek 

postopka za oceno 

ustavnosti in 

zakonitosti. 

Datum: 16. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 58/2020 

 

Številka: U-I-83/20-

10. 

 

Objavljeno: 17. 4. 

2020. 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude A. B., C., 

ki ga zastopa odvetniška družba Fincinger, o. p., d. o. o., 

Ljubljana, na seji 16. aprila 2020 sklenilo: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in 

zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in 

zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji 

ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 

51/20) se sprejme. 

 

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži 

izvrševanje 7. člena predpisa iz 1. točke izreka tega sklepa. 

 

3. V preostalem se predlog, naj se do končne odločitve 

Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje predpisa iz 1. točke 

izreka tega sklepa, zavrne. 

 

4. Odločitev iz 2. točke izreka tega sklepa se izvrši tako, da 

mora Vlada brez odlašanja po vročitvi tega sklepa, nato pa vsaj 

vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so 

uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob 

upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali 

odpraviti. O tem mora Vlada obvestiti javnost. 

 

 

Odlok o začasni 

splošni prepovedi 

gibanja in zbiranja 

ljudi na javnih krajih, 

2. in 3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejem:15. 4. 

2020. 

 

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na 

javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje 

dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji ter 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0843/sklep-o-zadrzanju-izvrsevanja-7--clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-uradni-list-rs-st--3820-in-5120
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
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površinah in mestih 

v Republiki Sloveniji 

ter prepovedi 

gibanja izven občin 

 

Organ: Vlada RS 

 

 

(PRENEHAL 

VELJATI 

30. 4. 2020) 

 

Uradni list RS, št. 

52/20 z dne 15. 4. 

2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 18. aprila 

2020. 

prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega 

prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače. 

 

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne 

službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih 

lokalnih skupnosti in javnih služb. 

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob 

upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, ne 

glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike 

dovoljeno za: 

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih 

dejavnosti, 

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje 

in premoženje, 

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, 

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, 

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih 

predstavništev, 

– dostop do storitev za nujne primere, 

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih organov, 

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami. 

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob 

upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, ne 

glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike 

dovoljeno za: 

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in 

zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
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– dostop do mest za prodajo hrane za živali, 

– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov 

in proizvodov za nujne primere, 

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in 

trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil, 

– dostop do bencinskih črpalk, 

– dostop do bank in pošt, 

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 

– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki, 

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in 

gozdarske mehanizacije in opreme. 

 

Če storitve iz prejšnjega odstavka niso zagotovljene v občini 

prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do 

najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. 

 

Če Vlada Republike Slovenije sprejme ali odpravi začasno 

prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno 

potrošnikom v Republiki Sloveniji za posamezno blago ali 

storitev, se šteje, da je dovoljen oziroma ni dovoljen tudi dostop 

do tega blaga in storitev v skladu z določbami tega odloka. 

 

Občina lahko v okviru svojih pristojnosti, za območje 

samoupravne lokalne skupnosti določi način, pogoje dostopa 

ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v 

občini. 

 

Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem je lahko 

nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se v času 

razglašene epidemije ne sme seliti med obema 

prebivališčema. 

 

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je 

dovoljen le v občini prebivališča. 
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Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko posameznik, 

ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na 

prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, 

izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja 

(npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-

rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni 

mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, 

balinanje). 

 

Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne 

zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti 

oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti 

najbližjo postajo policije. 

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru 

izjem iz 3. in 4. člena tega odloka dovoljuje tudi: 

– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane 

skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju 

zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali 

posameznikov, 

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo 

skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so vpoklicani 

za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 

 

Posameznikom in skupinam oseb iz prve alineje prejšnjega 

člena je zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil 

dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču 

ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno 

zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je 

dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti. 

 

Pri gibanju in zadrževanju iz prejšnjega odstavka, v občini 

zadrževanja ni dovoljen dostop do storitev iz drugega odstavka 
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3. člena tega odloka, razen če te storitve niso zagotovljene v 

občini bivališča. 

 

V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v 

objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi 

posamezniki ali skupinami oseb, razen z osebami iz prve 

alineje prejšnjega člena. 

 

Pri gibanju in zadrževanju iz prvega odstavka tega člena mora 

imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo 

listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali 

objekta iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno 

podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz petega odstavka 

tega člena. Dokazilo in izjavo mora na zahtevo pokazati 

inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije 

ali policistu. 

 

Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: 

1. ime in priimek, 

2. naslov bivališča, 

3. naslov oziroma kraj cilja potovanja, 

4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz 

prvega odstavka tega člena, 

5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov 

skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 

tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, 

6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom 

skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 

tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena 

osamitev (izolacija) ali karantena, 

7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske 

odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali 

ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri 

ljudeh, 
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8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo 

spoštoval. 

 

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se 

izvajajo storitve iz 3. člena tega odloka, je ob upoštevanju 

ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba 

zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 

predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in 

usta), ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti 

ponudnik storitev. 

 

Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, 

kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki 

ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih 

inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih 

pristojnosti. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni 

splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in 

površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven 

občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20). 

 

Odlok o spremembi 

Odloka o začasni 

splošni prepovedi 

gibanja in zbiranja 

ljudi na javnih mestih 

in površinah v 

Republiki Sloveniji 

ter prepovedi 

gibanja izven občin 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi z 2. in 3. 

točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejem:14. 4. 

2020. 

 

Uradni list RS, št. 

51/20 z dne 14. 4. 

2020. 

 

V Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi 

na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter 

prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20) se 

6. člen spremeni tako, da se glasi: 

 
»6. člen  

 

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se 

izvajajo storitve iz 3. člena tega odloka, je ob upoštevanju 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#%C2%BB6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0778/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#%C2%BB6.%C2%A0%C4%8Dlen
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Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJAT 

18. 4. 2020) 

 

Začetek 

veljavnosti: 15. 4. 

2020. 

ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba 

zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 

predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in 

usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti 

ponudnik storitev.«. 

 

Odlok o začasni 

splošni prepovedi 

gibanja in zbiranja 

ljudi na javnih mestih 

in površinah v 

Republiki Sloveniji 

ter prepovedi 

gibanja izven občin 

 

Organ: Vlada RS 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi z 2. in 3. 

točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejem: 29. 3. 

2020. 

 

Uradni list RS, št. 

30/20 z dne 29. 3. 

2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

30. 3. 2020. 

 

 

S tem odlokom se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in 

zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, 

prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki 

Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali 

začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače. 

 

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne 

službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih 

lokalnih skupnosti in javnih služb. 

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob 

upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za 

posameznike dovoljeno za: 

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih 

dejavnosti, 

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje 

in premoženje, 

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, 

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, 

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih 

predstavništev, 

– dostop do storitev za nujne primere, 

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih organov, 

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami. 

zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
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Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob 

upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za 

posameznike dovoljeno za: 

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in 

zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, 

– dostop do mest za prodajo hrane za živali, 

– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov 

in proizvodov za nujne primere, 

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in 

trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil, 

– dostop do bencinskih črpalk, 

– dostop do bank in pošt, 

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 

– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki, 

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in 

gozdarske mehanizacije in opreme. 

 

Če storitve iz prejšnjega odstavka niso zagotovljene v občini 

prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do 

najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. 

 

Podrobnejšo opredelitev izjem za območje posamezne 

samoupravne lokalne skupnosti lahko, glede na specifične 

potrebe v skupnosti, opredeli župan s sklepom, ki se javno 

objavi. 

 

V času razglašene epidemije COVID-19 je posameznik s 

stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na 

enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne 

sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#4.%C2%A0%C4%8Dlen


Stanje na dan 26. 5. 2020 

15 
 

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je 

dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. 

 

Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s 

sklepom, ki se javno objavi, določi način, pogoje dostopa ali 

prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini. 

 

Za nadzor nad izvajanjem tega odloka ter svojega sklepa iz 

četrtega odstavka prejšnjega člena in prejšnjega odstavka, če 

je ta izdan, lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi 

vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik 

Civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti 

oziroma prekiniti z opozorilom, o primeru nemudoma obvesti 

najbližjo postajo policije. 

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru 

izjem tega odloka dovoljuje tudi: 

– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane 

skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju 

zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, 

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo 

skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so vpoklicani 

za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 

 

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se 

izvajajo storitve, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje 

do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge 

oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali 

podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter zaščitnih 

rokavic. 

 

Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, 

kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
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Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki 

ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih 

inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih 

pristojnosti. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o 

začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih 

mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 30/20). 

 

Odlok o začasni 

splošni prepovedi 

gibanja in zbiranja 

ljudi na javnih mestih 

in površinah v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJAT 

18. 4. 2020) 

 
 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi z 2. in 3. 

točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih 

Sprejem: 19. 3. 

2020. 

 

Uradni list RS, št. 

38/20 z dne 19. 3. 

2020 . 

 

Ta odlok začne 

veljati 20. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

Do nadaljnjega se prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na 

javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje 

dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji.  

 

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja 

delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, 

ki jih izvajajo pristojne službe. 

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob 

upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb ne glede 

na določbe 1. člena za posameznike dovoljeno za: 

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih 

dejavnosti, 

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in 

premoženje 

 – za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

– dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne 

prodaje, 

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih 

pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, 

– dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev, 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020030.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020030.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020030.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020030.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020030.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020030.pdf
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– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 

– dostop do mest za prodajo hrane za živali 

 – dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in 

proizvodov za nujne primere, 

– dostop do storitev za nujne primere, 

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin 

za prodajo semen, krmil in gnojil, 

– dostop do bencinskih črpalk, 

 – dostop do bank in pošt, 

 – dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih organov, 

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 

– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki, 

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in 

gozdarske mehanizacije in opreme, 

– dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin, 

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev. 

Podrobnejšo opredelitev izjem iz tega člena za območje 

posamezne lokalne skupnosti lahko glede na specifične 

potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno 

objavi.  

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru 

izjem dovoljuje tudi: 

– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane 

skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju 

zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, 

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo 

skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za 

opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 

 

Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, 

kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki 

ureja nalezljive bolezni.  

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odredba o 

prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih 

(Uradni list RS, št. 18/20) in Odredba o prepovedi zbiranja na 

določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na 

prostem (Uradni list RS, št. 17/20). 

 

Odlok o dopolnitvi 

Odloka o začasni 

prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in 

izobraževanja ter 

univerzah in 

samostojnih 

visokošolskih 

zavodih 

 

Organ: Vlada RS. 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi s 3. točko 

prvega odstavka 39. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 18. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. l. RS, 

št. 29/20 z dne 18. 

3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 19. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20) se v 1. členu 

doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 

 

»Ne glede na začasno prepoved iz prejšnjega odstavka lahko 

poveljnik Civilne zaščite odredi uporabo teh prostorov za 

izvajanje ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19.«. 

 

 

Odlok o začasni 

prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in 

izobraževanja ter 

univerzah in 

samostojnih 

visokošolskih 

zavodih 

 

Organ: Vlada RS 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

v zvezi z 

3. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 15. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. L. RS, 

št. 25/20 z dne 15. 

3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 16. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v 

zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 

samostojnih visokošolskih zavodih, in sicer v: 

– vrtcih, 

– osnovnih šolah, 

– osnovnih šolah s prilagojenim programom, 

– glasbenih šolah, 

– zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z 

otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

– srednjih šolah, 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0600/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0600/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0600/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0600/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0600/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0600/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0600/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0600/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0600/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0600/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
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– višjih strokovnih šolah, 

– domovih za učence, 

– dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov 

tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer 

onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in 

mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca 

mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, 

– organizacijah za izobraževanje odraslih, 

– študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo 

stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin 

ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi 

trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj 

stalnega bivališča ter 

– univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. 

 

Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, 

kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o 

prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 

zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20). 

 

Odredba o dopolnitvi 

Odredbe o 

prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in 

izobraževanja ter 

univerzah in 

samostojnih 

visokošolskih 

zavodih 

3. točke prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih  

ter v zvezi s 

s Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-1/2020/4 z 

dne 18. 2. 2020 in 

Sklepom Vlade 

Sprejeta:  

13.3.2020 

 

Uradni list RS, št. 

22/2020 z dne 13. 

3. 2020. 

 

Veljavnost od14. 3. 

2020. 

 

V Odredbi o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20) se za 

besedilom 1. člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, 

drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v 

primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo 

opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih 

kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do 

vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0549/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
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Organ: 

minister za zdravje. 

 

(PRENEHALA 

VELJATI) 

 

Republike Slovenije 

št. 18100-7/2020/2 z 

dne 12. 3. 2020. 

 

Uporaba od 16. 3. 

2020. 

večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega 

poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom.«. 

 

Odredba o 

prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in 

izobraževanja ter 

univerzah in 

samostojnih 

visokošolskih 

zavodih 

 

Organ: 

minister za zdravje. 

 

(PRENEHALA 

VELJATI) 

 

 

3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih  

ter v zvezi s 

Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-1/2020/4 z 

dne 18. 2. 2020 in 

Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-7/2020/2 z 

dne 12. 3. 2020. 

Sprejem: 12. 3. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 19/20 z dne 

12. 3. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

13. 3. 2020. 

 

Ta odredba se 

začne uporabljati 

16. marca 2020. 

S to odredbo se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) prepove zbiranje ljudi v: 

– vrtcih, 

– osnovnih šolah, 

– osnovnih šolah s prilagojenim programom, 

– glasbenih šolah, 

– zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo 

z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

– srednjih šolah, 

– višjih strokovnih šolah, 

– domovih za učence in dijaških domovih, 

– organizacijah za izobraževanje odraslih ter 

– univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, 

in sicer do vključno 29. marca 2020. 

 

 

Odredba o 

prepovedi zbiranja 

na dogodkih v 

zaprtih javnih 

prostorih 

 

Organ: minister za 

zdravje 

 

3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih in v zvezi s 

Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-1/2020/4 z 

dne 18. 2. 2020. 

Sprejem: 11. 3. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 18/20 z dne 

11. 3. 2020. 

 

Ta odredba začne 

veljati 11. marca 

2020 ob 18. uri. 

S to odredbo se, dokler ne preneha nevarnost širjenja 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), prepove zbiranje 

ljudi na dogodkih v zaprtih javnih prostorih, kjer se zbira več 

kot 100 ljudi.  

 

Ta odredba se ne uporablja za zbore, ki predstavljajo način 

dela državnih organov.  

Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o prepovedi 

zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/20).  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0526/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dogodkih-v-zaprtih-javnih-prostorih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0526/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dogodkih-v-zaprtih-javnih-prostorih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0526/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dogodkih-v-zaprtih-javnih-prostorih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0526/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dogodkih-v-zaprtih-javnih-prostorih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0526/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dogodkih-v-zaprtih-javnih-prostorih
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(PRENEHALA 

VELJATI) 

 

 

 

  

Odredba o 

prepovedi zbiranja 

na določenih 

športnih in drugih 

dogodkih na javnih 

mestih na prostem 

 

Organ: minister za 

zdravje 

 

(PRENEHALA 

VELJATI) 

 

 

 

3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih (Uradni list 

RS, št. 33/06 – 

uradno prečiščeno 

besedilo) in v zvezi s 

Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-1/2020/4 z 

dne 18. 2. 2020. 

Sprejeta: 11. 3. 

2020 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 17/20 z dne 

11. 3. 2020. 

 

Ta odredba začne 

veljati 10. marca 

2020 ob 16. uri.  

 

S to odredbo se določi, da so, dokler ne preneha nevarnost 

širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), športni in 

drugi dogodki na javnih mestih na prostem v Republiki Sloveniji 

dovoljeni le, če število ljudi na njih ne presega 500.  

 

Nevarnost 

širjenja 

nalezljive 

bolezni SARS-

CoV-2 

(COVID-19) 

Odredba o 

prepovedi zbiranja 

na javnih prireditvah 

v javnih prostorih 

zaprtega tipa v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: minister za 

zdravje 

 

(PRENEHALA 

VELJATI) 

 

3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih in v zvezi s 

Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-1/2020/4 z 

dne 18. 2. 2020. 

Sprejeta: 9. 3. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 16/20 z dne 

9. 3. 2020. 

 

Začetek veljave: 

10. 3. 2020. 

S to odredbo se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v 

javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira 

več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 

prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih 

zaprtega tipa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/20).  

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0508/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dolocenih-sportnih-in-drugih-dogodkih-na-javnih-mestih-na-prostem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0508/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dolocenih-sportnih-in-drugih-dogodkih-na-javnih-mestih-na-prostem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0508/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dolocenih-sportnih-in-drugih-dogodkih-na-javnih-mestih-na-prostem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0508/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dolocenih-sportnih-in-drugih-dogodkih-na-javnih-mestih-na-prostem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0508/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dolocenih-sportnih-in-drugih-dogodkih-na-javnih-mestih-na-prostem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0508/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-dolocenih-sportnih-in-drugih-dogodkih-na-javnih-mestih-na-prostem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0495/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0495/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0495/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0495/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0495/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0495/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
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Odredba o 

prepovedi zbiranja 

na javnih prireditvah 

v javnih prostorih 

zaprtega tipa v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: minister za 

zdravje 

 

(PRENEHALA 

VELJATI) 

3. točka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih in v zvezi s 

Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-1/2020/4 z 

dne 18. 2. 2020 

 

 

Sprejeta: 7. 3. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 15/20 z dne 

7. 3. 2020. 

 

Ta odredba začne 

veljati 7. marca 

2020 ob 19. uri. 

Na minister za zdravje izdaja  

 

S to odredbo se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v 

javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira 

več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19).  

 

 

 

Zdravstvena dejavnost in zdravstveno zavarovanje 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Odredba o začasnih 

ukrepih na področju 

opravljanja 

zdravstvene 

dejavnosti zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije COVID-19 

 

Organ: minister za 

zdravje. 

 

1. in 3. točka prvega 

odstavka 37. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejeta: 

 

Objavljena: Uradni 

list RS, št. 65/20 z 

dne 8. 5. 2020, str. 

2432. 

 

Ta odredba začne 

veljati 9. maja 

2020. 

 

S to odredbo se za izvajalce zdravstvene dejavnosti na vseh 

ravneh zdravstvene dejavnosti določajo posebni pogoji za 

izvajanje zdravstvene obravnave z namenom zajezitve in 

obvladovanja epidemije COVID-19. 

 

Zdravstvena obravnava iz prejšnjega člena, ki vključuje vse 

zdravstvene in zobozdravstvene storitve, se zagotovi le 

pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in 

nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Podrobnejša navodila za 

sprejem in obravnavo teh pacientov pri izvajalcih zdravstvene 

dejavnosti določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem 

besedilu: minister), in jih objavi na spletni strani ministrstva, 

pristojnega za zdravje. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0470/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0470/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0470/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0470/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0470/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0470/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0999/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0999/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0999/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0999/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0999/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0999/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0999/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0999/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
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Osebe, ki imajo prisotne znake okužbe dihal oziroma druge 

znake bolezni COVID-19 oziroma imajo pozitivno 

epidemiološko anamnezo oziroma potrjeno bolezen COVID-

19, se naroči oziroma sprejme v ambulanti COVID-19 oziroma 

v skladu s priporočili in navodili za izvajalce zdravstvene 

dejavnosti, objavljenimi na spletni strani ministrstva.  

 

Ne glede na prejšnji člen se prekine izvajanje načrtovanih 

porodov na domu. 

 

Zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in izvajalci 

zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti 

morajo pri izvajanju vseh zdravstvenih storitev upoštevati 

priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, 

ki jih na spletni strani objavi Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, in mnenja razširjenega strokovnega kolegija za 

posamezno zdravstveno področje, ki jih potrdi minister. 

 

Ne glede na prejšnji člen izvajalci zobozdravstvenih storitev na 

vseh ravneh zdravstvene dejavnosti pri izvajanju 

zobozdravstvenih storitev upoštevajo tudi navodila za področje 

zobozdravstva (UPZRC), ki jih potrdi minister. 

 

Pri osebah, ki imajo prisotne simptome in znake okužbe dihal, 

druge znake bolezni COVID-19, pozitivno epidemiološko 

anamnezo ali potrjeno bolezen COVID-19, se opravljajo nujna 

zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila 

v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih 

nujnih vstopnih točkah za zobozdravstvo, kjer za to obstajajo 

prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, 

in sicer v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu 

Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu 

Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu 
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Koper, Zobozdravstvenem domu Nova Gorica, Zdravstvenem 

domu Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. 

 

Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne 

zdravstvene službe morajo na poziv ministra začasno 

prerazporediti zaposlene zdravstvene delavce in zdravstvene 

sodelavce (v nadaljnjem besedilu: izvajalci zdravstvenih 

storitev) na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in 

obvladovanjem epidemije COVID-19, znotraj izvajalca 

zdravstvene dejavnosti, k drugemu izvajalcu zdravstvene 

dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali k javnemu 

socialno varstvenemu zavodu in javnemu vzgojno-

izobraževalnemu zavodu ter koncesionarju iz drugega 

odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 

23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 

88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) v mreži javne 

službe na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: 

izvajalec socialnega varstva). 

 

V primeru začasne prerazporeditve iz prejšnjega odstavka 

izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je zaposlen 

izvajalec zdravstvenih storitev, in izvajalec zdravstvene 

dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali izvajalec 

socialnega varstva, h kateremu je prerazporejen (v nadaljnjem 

besedilu: izvajalec prevzemnik), skleneta pogodbo o načinu 

izvajanja nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem 

epidemije COVID-19. Ne glede na prejšnji stavek se začasna 

prerazporeditev izvajalca zdravstvenih storitev, ki je javni 

uslužbenec, izvede v skladu z Uredbo o izvajanju začasne 

premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb 

(Uradni list RS, št. 57/20). 

 



Stanje na dan 26. 5. 2020 

25 
 

(Pogodba iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj naslednje 

sestavine: 

‒ naloge, povezane z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije 

COVID-19, ki jih izvajalec zdravstvenih storitev opravlja pri 

izvajalcu prevzemniku, 

‒ način vključevanja izvajalca zdravstvenih storitev v 

opravljanje nalog iz prejšnje alineje, 

‒ odgovornost izvajalca zdravstvenih storitev za opravljene 

naloge, 

‒ zavarovanje poklicne odgovornosti, ki jo zagotovi izvajalec 

prevzemnik, 

‒ način evidentiranja časa, ki ga opravi izvajalec zdravstvenih 

storitev pri izvajalcu prevzemniku. 

 

Koncesionar se v izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in 

obvladovanjem epidemije COVID-19, vključuje na podlagi 

sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja 

neprekinjenega zdravstvenega varstva iz 44.f člena Zakona o 

zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 

77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 

1/19 – odl. US in 73/19) oziroma neprekinjene nujne 

zdravniške pomoči iz 45.b člena Zakona o zdravniški službi 

(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 

– ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – 

ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19; v nadaljnjem 

besedilu: ZZdrS). Če koncesionar nima sklenjene pogodbe iz 

prejšnjega stavka, jo nemudoma sklene. Glede plačila 

koncesionarja se uporablja določba drugega odstavka 45.b 

člena ZZdrS. 

 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni 

ravni zdravstvene dejavnosti morajo v primeru izbruha 

epidemije COVID-19 na svojem območju organizirati 
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opravljanje zdravstvene dejavnosti, vključno z izvajanjem 

zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije kot del osnovne 

zdravstvene dejavnosti, za oskrbovance pri izvajalcih 

socialnega varstva, pri katerih je prišlo do izbruha epidemije 

COVID-19. 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister 

ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov 

odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe 

spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado Republike 

Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in javnost. 

 

Odlok o prenehanju 

veljavnosti Odloka o 

začasnih ukrepih na 

področju 

zdravstvene 

dejavnosti zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije COVID-19 

 

Organ: Vlad RS. 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi s 1. in 3. 

točko prvega 

odstavka 37. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 8. 5. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 65/20 z dne 

8. 5. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 9. maja 

2020. 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 

št. 40/20 in 49/20).  

 

 

Odlok o začasnih 

ukrepih pri izvajanju 

obveznega 

zdravstvenega 

zavarovanja zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije COVID-19 

Organ: Vlada RS. 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi s 3. točko 

prvega odstavka 

37. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih 

in 9. členom Zakona 

o začasnih ukrepih v 

Sprejet: 7. 5. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 64/20 z dne 

7. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 8. 5. 

2020. 

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 določajo začasni ukrepi pri izvajanju obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. 

 

Izbrani osebni zdravnik pri zavarovancu ugotavlja začasno 

zadržanost od dela ne glede na razlog te zadržanosti in čeprav 

je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno 

zavarovanje, in sicer dokler začasna zadržanost od dela 

nepretrgoma ne doseže enega leta. Če izbrani osebni zdravnik 

meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala dlje časa, 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0996/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0996/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0996/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0996/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0996/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0996/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0996/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0996/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0996/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0967/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0967/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0967/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0967/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0967/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0967/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0967/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0967/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0967/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
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 zvezi s sodnimi, 

upravnimi in drugimi 

javnopravnimi 

zadevami za 

obvladovanje 

širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-

2 (COVID-19) . 

 

lahko odloči o delazmožnosti najdlje za dva meseca vnaprej. 

Če začasna zadržanost traja nepretrgoma eno leto, predlog za 

njeno podaljšanje posreduje imenovanemu zdravniku vsaj tri 

dni pred iztekom začasne zadržanosti od dela. 

 

V primeru iz prejšnjega odstavka je prvi dan začasne 

zadržanosti od dela dan, ki ga je izbrani osebni zdravnik, 

imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija določila kot prvi 

dan začasne zadržanosti od dela, ne glede na to, da je bil 

določen pred uveljavitvijo tega odloka. 

 

V primeru iz prvega odstavka tega člena izbrani osebni 

zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v skladu 

s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(v nadaljnjem besedilu: ZZZS), o izdaji potrdila ustno ali pisno 

najpozneje naslednji delovni dan obvesti zavarovanca in 

datum obvestila zavarovanca zabeleži v zdravstveni 

dokumentaciji zavarovanca. 

 

Imenovani zdravnik: 

– odloča o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo 

mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni 

nezmožnosti za delo iz prvega odstavka tega člena, ki jo 

zavarovanec in delodajalec lahko vložita v 30 dneh od dne, 

ko sta bila z mnenjem seznanjena; 

– odloča o zahtevi zavarovanca za presojo mnenja 

izbranega osebnega zdravnika o začasni zadržanosti od 

dela iz prvega odstavka tega člena, katere razlog ni 

začasna nezmožnost za delo, ki jo zavarovanec lahko vloži 

v 30 dneh od dne, ko je bil z mnenjem seznanjen. 

 

Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija od 13. marca 2020 

do prenehanja začasnega ukrepa iz prejšnjega člena odločata 
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o zadevah iz svoje pristojnosti le na podlagi razpoložljive 

dokumentacije. 

 

ZZZS lahko v primeru iz drugega odstavka 48. člena Pravil 

obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, 

št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 

44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 

49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 

85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20; v nadaljnjem besedilu: 

pravila) v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja: 

– določi trajanje zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 

21 dni ali 

– pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša 

zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni, o čemer 

zdravilišče pisno obvesti ZZZS najpozneje v 30 dneh od 

podaljšanja zdraviliškega zdravljenja iz te alineje. 

 

Zavarovana oseba na podlagi same odločbe o odobritvi 

zdraviliškega zdravljenja začne oziroma nadaljuje prekinjeno 

zdraviliško zdravljenje v treh mesecih od prenehanja 

začasnega ukrepa iz tega člena, in sicer v naslednjih primerih: 

– če bi na osnovi sporočila zdravilišča o datumu začetka 

zdraviliškega zdravljenja morala začeti zdraviliško 

zdravljenje v obdobju med 13. marcem 2020 do prenehanja 

začasnega ukrepa iz tega člena, vendar ga v tem obdobju 

ni začela; 

– če je prekinila zdraviliško zdravljenje v obdobju med 13. 

marcem 2020 do prenehanja začasnega ukrepa iz tega 

člena; 

– če ji je odločba izdana pred 13. marcem 2020 in ji 

zdravilišče še ni sporočilo datuma začetka zdraviliškega 

zdravljenja; 
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– če ji je odločba izdana v obdobju med 13. marcem 2020 

do prenehanja začasnega ukrepa iz tega člena, ne glede 

na to, kdaj je odločba vročena zavarovani osebi. 

 

V primeru iz prejšnjega odstavka zavarovana oseba začne 

oziroma nadaljuje prekinjeno zdraviliško zdravljenje na dan, ki 

ji ga sporoči zdravilišče. Zdravilišče pri določitvi datuma 

začetka oziroma nadaljevanja prekinjenega zdraviliškega 

zdravljenja upošteva: 

– da imajo prednost zavarovane osebe, ki jim je izdana 

odločba o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, ki je 

nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, pred zavarovanimi 

osebami, ki jim je izdana odločba o odobritvi zdraviliškega 

zdravljenja, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja; 

– da se datum ob upoštevanju prejšnje alineje določi po 

vrstnem redu glede na datum izdaje odločbe. 

 

Poleg primerov iz 54. člena pravil ima zavarovana oseba 

pravico do sanitetnega prevoza, če: 

– sanitetni prevoz potrebuje zaradi izvedbe zdravstvene 

storitve, ki se opravlja v skladu z odlokom Vlade Republike 

Slovenije, ki ureja začasne ukrepe na področju zdravstvene 

dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-

19, in 

– za prevoz ne uporabi osebnega avtomobila ali avtotaksi 

prevoza. 

 

V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da gre za primer iz 

3. točke 54. člena pravil, zaradi česar se na listini za naročilo 

prevoza (v nadaljnjem besedilu: nalog za prevoz) kot razlog za 

sanitetni prevoz označi »2. ŠKODLJIVOST JAVNEGA 

PREVOZA«. 
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Nalog za prevoz v primeru iz prvega odstavka tega člena izda 

izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe ali napotni zdravnik, 

ki je prevzel oziroma ki bo prevzel zavarovano osebo v 

zdravljenje. 

 

Če zdravnik iz prejšnjega odstavka iz objektivnih razlogov ne 

more izdati naloga za prevoz pred izvedbo sanitetnega 

prevoza, izda nalog za ta prevoz najpozneje naslednji delovni 

dan po opravljenem sanitetnem prevozu. 

 

Zdravnik iz tretjega odstavka tega člena o tem, da je izdal 

nalog za prevoz, ustno ali pisno obvesti zavarovano osebo in 

datum obvestila zavarovane osebe zabeleži v njeni 

zdravstveni dokumentaciji. 

 

Generalni direktor ZZZS lahko s sklepom, ki se objavi na 

spletni strani ZZZS, z namenom iz 1. člena tega odloka zaradi 

varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih 

pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: MP) ter nemotene izdaje 

in izposoje MP določi: 

– obdobje veljavnosti naročilnice in po potrebi število izdaj 

MP med tem obdobjem; 

– način predložitve naročilnice dobavitelju in način 

prevzema MP; 

– obveznost in način poslovanja dobaviteljev z 

zavarovanimi osebami in ZZZS; 

– izdajo in izposojo MP brez prisotnosti zavarovane osebe 

in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja; 

– druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z MP. 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 21 dni in ob upoštevanju 

strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 
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uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 

obvesti Državni zbor in javnost. 

 

Začasni ukrep iz 2. člena tega odloka velja najdlje do 31. maja 

2020. 

 

Začasni ukrep iz 5. člena tega odloka velja do popolnega 

prenehanja prepovedi izvajanja javnega linijskega prevoza 

potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v 

notranjem prometu na ozemlju Republike Slovenije, ki je 

določen zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. 

 

Začasni ukrep iz prejšnjega člena velja do prenehanja razlogov 

zanj, kar ob upoštevanju strokovnih razlogov ugotovi generalni 

direktor ZZZS s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ZZZS. 

 

Postopki uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, začeti 

pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z 

dosedanjimi predpisi. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega 

zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 (Uradni list RS, št. 34/20). 

 

Odlok o dopolnitvi 

Odloka o začasnih 

ukrepih na področju 

zdravstvene 

dejavnosti zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije COVID-19 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi s 1. in 3. 

točko prvega 

odstavka 37. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejem: 9. 4. 

2020. 

 

Objavljen: št. 49/20 

z dne 10. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

11. 4. 2020. 

V Odloku o začasnih ukrepih na področju zdravstvene 
dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-
19 (Uradni list RS, št. 40/20) se v 2. členu za drugim 
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena izvajalci 
zdravstvene dejavnosti izvedejo zdravstvene storitve za 
paciente, pri katerih bi opustitev ali preložitev izvedbe 
zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega 
stanja pacienta. Zdravstvena obravnava se na ta način 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0773/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0773/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0773/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0773/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0773/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0773/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0773/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0773/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
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Organ: Vlada RS  

 

 

zagotovi le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko 
anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. 
Podrobnejša navodila za sprejem in obravnavo teh pacientov 
pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti določi minister, pristojen 
za zdravje, in jih objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega 
za zdravje.«. 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

 

Odlok o začasnih 

ukrepih na področju 

zdravstvene 

dejavnosti zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije COVID-19 

 

Organ: Vlada RS  

 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi s 1. in 3. 

točko prvega 

odstavka 37. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejem: 

31. 3. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 40/20 z dne 

31. 3. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

1. 4. 2020. 

S tem odlokom se določi, da se prekine izvajanje preventivnih 

zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene 

dejavnosti. 

 

Ne glede na prejšnji odstavek se, če so pri njihovem izvajanju 

upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe z 

virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 

lahko izvajajo naslednje preventivne zdravstvene storitve: 

– preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko 

imela negativne posledice za zdravje pacienta, 

– nujni predhodni preventivni pregledi delavcev pred 

zaposlitvijo, 

– nujni pregledi operativnih gasilcev. 

 

(Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi 

specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih 

storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, 

onkoloških storitev in obravnave nosečnic. 

 

Ukrep iz prejšnjega odstavka velja tudi za postopke 

rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja. 

 

Prekine se izvajanje načrtovanih porodov na domu. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0708/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0708/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0708/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0708/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0708/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0708/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0708/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
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Prekine se izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh 

izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti.  

 

Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo nujne 

zobozdravstvene storitve in storitve, katerih opustitev bi vodila 

v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja. 

 

Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v 

Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, 

Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, 

Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper, 

Zobozdravstvenem domu Nova Gorica, Zdravstvenem domu 

Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. V 

navedenih ambulantah se v nujnih primerih izvaja obravnava 

tudi na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti. 

 

Na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju 

zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za 

maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike 

Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. 

 

Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne 

zdravstvene službe morajo na poziv ministra, pristojnega za 

zdravje, prerazporediti zaposlene zdravstvene delavce in 

zdravstvene sodelavce na izvajanje nalog, povezanih z 

zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, znotraj 

izvajalca zdravstvene dejavnosti ali k drugemu izvajalcu 

zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. 

 

V primerih prerazporeditev iz prejšnjega odstavka izvajalec 

zdravstvene dejavnosti, pri katerem je zaposlen zdravstveni 

delavec oziroma zdravstveni sodelavec, in izvajalec 

zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, h 
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kateremu je prerazporejen, skleneta pogodbo o načinu 

izvajanja nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem 

epidemije COVID-19. 

 

Pogodba iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj naslednje 

sestavine: 

– naloge, povezane z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije 

COVID-19, ki jih zaposleni zdravstveni delavci in zdravstveni 

sodelavci opravljajo pri drugem izvajalcu zdravstvene 

dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, h kateremu so 

prerazporejeni, 

– način vključevanja v opravljanje nalog, povezanih z 

zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, 

– odgovornosti za opravljene naloge, povezane z zajezitvijo in 

obvladovanjem epidemije COVID-19, 

– zavarovanje poklicne odgovornosti, 

– način evidentiranja časa, ki ga opravijo zdravstveni delavci 

in zdravstveni sodelavci pri drugem izvajalcu zdravstvene 

dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, h kateremu so 

prerazporejeni. 

 

Koncesionarji se v izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in 

obvladovanjem epidemije COVID-19, vključujejo na podlagi 

sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja 

neprekinjenega zdravstvenega varstva iz 44.f člena Zakona o 

zdravstveni dejavnosti oziroma neprekinjene nujne zdravniške 

pomoči iz 45.b člena Zakona o zdravniški službi. Če 

koncesionar nima sklenjene pogodbe iz prejšnjega stavka, jo 

nemudoma sklene. Glede plačila koncesionarja se uporablja 

določba drugega odstavka 45.b člena Zakona o zdravniški 

službi. 
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Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene 

dejavnosti morajo na svojem območju organizirati izvajanje 

zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 

št. 32/20). 

 

Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, 

kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

 

Odlok o začasnih 

ukrepih pri izvajanju 

obveznega 

zdravstvenega 

zavarovanja zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije COVID-19 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije  

ter v zvezi s 1. ter  

zvezi s 3. točko 

prvega odstavka 37. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 

24. 3. 2020 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 34/20, z 

dne 24. 3. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

25. 3. 2020. 

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 določita začasna ukrepa pri izvajanju obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. 

 

Izbrani osebni zdravnik pri zavarovancu ugotavlja začasno 

zadržanost od dela ne glede na razlog te zadržanosti in čeprav 

je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno 

zavarovanje, in sicer dokler začasna zadržanost od dela 

nepretrgoma ne doseže enega leta. Če izbrani osebni zdravnik 

meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala več kot 

nepretrgoma eno leto, predlog za njeno podaljšanje posreduje 

imenovanemu zdravniku vsaj tri dni pred iztekom začasne 

zadržanosti od dela. 

 

V primeru iz prejšnjega odstavka je prvi dan začasne 

zadržanosti od dela dan, ki ga je izbrani osebni zdravnik, 

imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija določila kot prvi 

 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
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dan začasne zadržanosti od dela, ne glede na to, da je bil 

določen pred uveljavitvijo tega odloka.  

 

V teh primerih izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o 

upravičeni zadržanosti od dela v skladu s splošnimi akti 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: ZZZS), o izdaji potrdila ustno ali pisno najpozneje 

naslednji delovni dan obvesti zavarovanca in datum obvestila 

zavarovanca zabeleži v zdravstveni dokumentaciji 

zavarovanca. 

 

Imenovani zdravnik: 

– odloča o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo 

mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti 

za delo iz prvega odstavka tega člena, ki jo zavarovanec in 

delodajalec lahko vložita v 30 dneh od dne, ko sta bila z 

mnenjem seznanjena; 

– odloča o zahtevi zavarovanca za presojo mnenja izbranega 

osebnega zdravnika o začasni zadržanosti od dela iz prvega 

odstavka tega člena, katere razlog ni začasna nezmožnost za 

delo, ki jo zavarovanec lahko vloži v 30 dneh od dne, ko je bil 

z mnenjem seznanjen. 

 

ZZZS lahko v primeru iz drugega odstavka 48. člena Pravil 

obveznega zdravstvenega zavarovanja v odločbi o odobritvi 

zdraviliškega zdravljenja: 

– določi trajanje zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 

dni ali 

– pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša 

zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni, o čemer 

zdravilišče pisno obvesti ZZZS najpozneje v 30 dneh od 

podaljšanja zdraviliškega zdravljenja iz te alineje. 
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Postopki uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, začeti 

pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z 

dosedanjimi predpisi. 

 

Odlok o začasnih 

ukrepih na področju 

zdravstvene 

dejavnosti zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije COVID-19 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije  

ter v zvezi s 1. in 

3. točko prvega 

odstavka 37. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 

20. 3. 2020 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 32/20 z 

dne 20. 3. 2020. 

 

Začetek veljavnosti 

20. 3. 2020. 

S tem odlokom se določi, da se prekine izvajanje preventivnih 

zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene 

dejavnosti. 

Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo preventivne 

zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne 

posledice za zdravje pacienta. 

 

Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi 

specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih 

storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, 

onkoloških storitev in obravnave nosečnic. 

 

Ukrep iz prejšnjega odstavka velja tudi za postopke 

rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja. 

 

Ne glede na zgornja odstavka se v Zdravstvenemu domu 

Kamnik od uveljavitve tega odloka izvaja samo administrativna 

nujna medicinska pomoč. 

 

Prekine se izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh 

izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti. 

 

Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo nujne 

zobozdravstvene storitve in storitve, katerih opustitev bi vodila 

v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja. 

 

Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v 

Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, 

Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, 

Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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in Zobozdravstvenem domu Nova Gorica. V navedenih 

ambulantah se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na 

sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti. 

 

Na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju 

zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za 

maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike 

Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. 

 

Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne 

zdravstvene službe morajo na poziv ministra, pristojnega za 

zdravje, prerazporediti zaposlene, ki izvajajo preventivno 

dejavnost, na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in 

obvladovanjem epidemije COVID-19. 

 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene 

dejavnosti morajo na svojem območju organizirati izvajanje 

zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o 

začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 

SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 22/20). 
 

Odredba o začasnih 

ukrepih za 

obvladovanje 

širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-

2 (COVID-19) 

 

Organ: minister za 

zdravje 

 

37. člen Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

 

 

 

Sprejeta: 13. 3. 

2020. 

 

Uradni list RS, št. 

22/2020 z dne 13. 

3. 2020. 

 

Veljavnost: 14. 3. 

2020. 

 

S to odredbo se določi, da se prekine izvajanje preventivnih 

zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene 

dejavnosti. 

Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo preventivne 

zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne 

posledice za zdravje pacienta. 

 

Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi 

specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0550/odredba-o-zacasnih-ukrepih-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0550/odredba-o-zacasnih-ukrepih-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0550/odredba-o-zacasnih-ukrepih-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0550/odredba-o-zacasnih-ukrepih-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0550/odredba-o-zacasnih-ukrepih-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0550/odredba-o-zacasnih-ukrepih-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19


Stanje na dan 26. 5. 2020 

39 
 

(PRENEHALA 

VELJATI) 

Uporaba od 16. 3. 

2020. 

 

storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, 

onkoloških storitev in obravnave nosečnic. 

Ukrep iz prejšnjega odstavka velja tudi za postopke 

rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja. 

Ne glede na prejšnja dva odstavka se v Zdravstvenem domu 

Metlika od uveljavitve te odredbe izvaja samo administrativna 

nujna medicinska pomoč. 

 

Prekine se izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh 

izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti. 

Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo nujne 

zobozdravstvene storitve in storitve, katerih opustitev bi vodila 

v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja. 

 

Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne 

zdravstvene službe morajo na poziv ministra, pristojnega za 

zdravje, prerazporediti zaposlene, ki izvajajo preventivno 

dejavnost na izvajanje nalog, povezanih z obvladovanjem 

širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene 

dejavnosti morajo na svojem območju organizirati izvajanje 

zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše. 

 

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 

začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 

SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 18/20), ki pa se 

uporablja do začetka uporabe te odredbe. 

 

 

 

Izmenjava osebnih podatkov 
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Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Sklep o izmenjavi 

osebnih podatkov o 

odrejenih posebnih 

ukrepih osamitve, 

karantene in 

obveznega 

zdravljenja zaradi 

bolezni COVID-19 

med Nacionalnim 

inštitutom za javno 

zdravje in Policijo 

 

Organ: Vlada RS.  

Četrti odstavek 103. 

člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo . 

Datum sprejema: 

22. 4. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 56/20 z dne 

22. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 23. 4. 

2020. 

 

I  

 

S tem sklepom se urejata posredovanje in uporaba osebnih 

podatkov iz evidenc, ki jih Nacionalni inštitut za javno zdravje 

(v nadaljnjem besedilu: upravljavec) upravlja v skladu s 3. in 

14.b členom Zakona o zbirkah podatkov s področja 

zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 

31/18) ter 16. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 

RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – 

ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZNB) in ki jih Policija (v 

nadaljnjem besedilu: uporabnik) potrebuje za izvajanje 

pooblastil iz 6., 7., 8., 9. in 11. točke prvega odstavka 103. 

člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 

gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljnjem besedilu: 

ZIUZEOP). 

 
II  

 

(1) Za izvajanje pooblastil iz 6., 7., 8., 9. in 11. točke prvega 

odstavka 103. člena ZIUZEOP sme uporabnik od upravljavca 

za namen zagotavljanja izvajanja odločb in drugih konkretnih 

aktov, s katerimi so odrejeni posebni ukrepi osamitve, 

karantene ali obveznega zdravljenja iz 18. do 20. člena ZNB (v 

nadaljnjem besedilu: posebni ukrepi), brezplačno pridobiti 

naslednje osebne podatke oseb, zoper katere so odrejeni 

posebni ukrepi: 

– osebno ime, 

– EMŠO, za tujega državljana pa številko, vrsto in državo 

izdajateljico osebnega dokumenta, 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0834/sklep-o-izmenjavi-osebnih-podatkov-o-odrejenih-posebnih-ukrepih-osamitve-karantene-in-obveznega-zdravljenja-zaradi-bolezni-covid-19-med-nacionalnim-institutom-za-javno-zdravje-in-policijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0834/sklep-o-izmenjavi-osebnih-podatkov-o-odrejenih-posebnih-ukrepih-osamitve-karantene-in-obveznega-zdravljenja-zaradi-bolezni-covid-19-med-nacionalnim-institutom-za-javno-zdravje-in-policijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0834/sklep-o-izmenjavi-osebnih-podatkov-o-odrejenih-posebnih-ukrepih-osamitve-karantene-in-obveznega-zdravljenja-zaradi-bolezni-covid-19-med-nacionalnim-institutom-za-javno-zdravje-in-policijo
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– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, 

– podatke o osebnem zdravniku, 

– podatke o odločbi, s katero je bila oboleli osebi odrejena 

osamitev, popolna osamitev ali karantena (kdo in kdaj je 

odredil osamitev), 

– podatke o vrsti in trajanju osamitve ali karantene (ali 

osamitev poteka na bolnikovem domu, v zdravstvenem zavodu 

(hospitalizacija) ali v za ta namen posebej določenem 

prostoru), 

– podatke o omejitvah za osebe, ki jim je bila odrejena 

osamitev ali karantena (zaščitna oprema in način prevoza). 

 

(2) Izmenjava osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka se 

opravi tako, da uporabnik na elektronski naslov upravljavca iz 

točke V tega sklepa pošlje zahtevo, upravljavec pa na 

elektronski naslov uporabnika iz točke V tega sklepa pošlje 

zahtevane podatke. 

 

(3) Podatki, ki jih vsebuje zahteva uporabnika, so pravna 

podlaga, namen obdelave, osebno ime preverjane osebe in 

njen EMŠO, za tujega državljana pa poleg pravne podlage in 

namena obdelave njegovo osebno ime ter številka, vrsta in 

država izdajateljica osebnega dokumenta. 

 

(4) Odgovor upravljavca vsebuje podatke iz prvega odstavka 

te točke. 

 

(5) Uporabnik lahko pošilja zahteve upravljavcu 24 ur na dan 

vse dni v tednu. Upravljavec zaprošene podatke pošlje 

uporabniku takoj, najpozneje pa v dveh urah od prejetja 

zahteve. 

 

(6) Uporabnik o ugotovljenih kršitvah posebnih ukrepov takoj 

obvešča kontaktno točko upravljavca iz točke V tega sklepa. 
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III  

 

(1) Ne glede na prejšnjo točko lahko upravljavec, če tako 

predlaga zdravstvena inšpekcija in je to potrebno za namen iz 

prvega odstavka prejšnje točke, uporabniku periodično 

posreduje osebne podatke iz prvega odstavka prejšnje točke 

za določen in omejen nabor oseb, zoper katere so odrejeni 

posebni ukrepi. 

 

(2) Obseg in pogostost posredovanj iz prejšnjega odstavka 

določi glavni inšpektor zdravstvene inšpekcije v načrtu 

izvajanja po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, po 

predhodnem posvetovanju z upravljavcem in uporabnikom. 

 

(3) Upravljavec takoj obvesti kontaktno točko uporabnika o 

morebitnih spremembah ali ukinitvah posebnih ukrepov zoper 

tiste osebe, za katere je uporabniku posredoval podatke v 

skladu s prvim odstavkom te točke. 

 

(4) Uporabnik o ugotovljenih kršitvah posebnih ukrepov takoj 

obvešča kontaktno točko upravljavca iz točke V tega sklepa. 

 
IV  

 

 

(1) Izmenjava osebnih podatkov iz točk II in III tega sklepa se 

opravi v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

 

(2) Osebni podatki, ki spadajo med posebne vrste osebnih 

podatkov, se posebej označijo, upravljavec in uporabnik pa 

poskrbita, da je zagotovljena ustrezna raven varnosti teh 

podatkov, in sicer zlasti tako, da je nepooblaščenim osebam 

onemogočen dostop do teh podatkov. 
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(3) Upravljavec v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov, evidentira čas, namen in obseg posredovanih 

osebnih podatkov z namenom, da se za vsako posredovanje 

osebnih podatkov zagotovi možnost poznejšega ugotavljanja, 

kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na 

kateri pravni podlagi ter za kakšen namen (revizijska sled 

upravljavca). Na podlagi 30. člena Uredbe (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 

prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z 

dne 4. 5. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 

2016/679/EU) upravljavec vodi tudi evidenco dejavnosti 

obdelave. 

 

(4) Uporabnik iz razlogov iz prejšnjega odstavka evidentira, 

kdo, kdaj in za kakšen namen je vpogledal v pridobljene 

osebne podatke (revizijska sled uporabnika). 

 

(5) Upravljavec in uporabnik podatke iz revizijskih sledi hranita 

pet let od dneva posredovanja osebnih podatkov. 

 

(6) Podatki iz revizijskih sledi se uporabljajo samo za 

preverjanje zakonitosti obdelave, zagotavljanje varnosti 

osebnih podatkov in uveljavljanje pravic posameznikov pri 

pridobitvi informacij o obdelavi lastnih osebnih podatkov. 

Upravljavec in uporabnik si za ta namen v primeru podanega 

zahtevka medsebojno izmenjata podatke o revizijskih sledeh. 

 

(7) Upravljavec na svoji spletni strani zagotovi informacije iz 

14. člena Uredbe 2016/679/EU. 
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(8) Upravljavec in uporabnik imenujeta tričlansko komisijo, ki 

jo sestavljajo predstavniki upravljavca, uporabnika in 

Ministrstva za notranje zadeve. Komisija po preteku roka iz 

šestega odstavka 103. člena ZIUZEOP vse posredovane 

podatke uniči oziroma izbriše in o tem sestavi zapisnik. 

 
V  

 

(1) Izmenjava podatkov in vsa medsebojna komunikacija v 

zvezi s tem se izvajata v elektronski obliki in po elektronski 

pošti z namenom zagotavljanja sledljivosti in nadzorovanja 

izvajanja tega sklepa. 

 

(2) Kontaktna točka upravljavca je dežurni epidemiolog, e-

poštni naslov epinb@nijz.si. Telefonska številka dežurnega 

epidemiologa se sporoči najpozneje ob začetku dežurstva. 

 

(3) Kontaktna točka uporabnika je Operativno-komunikacijski 

center Generalne policijske uprave, telefonska številka 

01/428-5355, e-poštni naslov poizvedba.korona@policija.si. 

 
VI  

 

(1) Upravljavec in uporabnik imenujeta uslužbence, ki bodo 

skrbeli za izvajanje tega sklepa, in si podatke o teh osebah 

izmenjata v pisni obliki po elektronski pošti najpozneje v treh 

dneh od začetka veljavnosti tega sklepa. 

 

(2) Upravljavec in uporabnik se medsebojno redno in 

pravočasno obveščata o vseh zadevah in okoliščinah, ki bi 

lahko vplivale na izvajanje tega sklepa. 

 
KONČNI DOLOČBI  
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VII  

 

Ta sklep se uporablja, dokler trajajo ukrepi v skladu z 20. 

členom ZIUZEOP. 

 
VIII  

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. 

 

 

Druge (javne) storitve, prodaja blaga, svobodna gospodarska pobuda, začasna oprostitev plačila 

prispevkov in davkov 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Odlok o določitvi 

seznama blaga za 

spopadanje s 

posledicami 

epidemije COVID-

19, ki je začasno 

oproščeno uvoznih 

dajatev in plačila 

davka na dodano 

vrednost pri uvozu 

 

Organ: Vlada RS. 

 

1. točka prvega 

odstavka 51. člena 

Zakona o davku na 

dodano vrednost  

Sprejet: 14. 5. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 68/20 z 

dne 14. 5. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati naslednji 

dan po objavi v 

Uradnem listu RS 

in velja do 31. julija 

2020. 

 

S tem odlokom se kot začasni ukrep zaradi epidemije COVID-

19 določa seznam blaga, potrebnega za spopadanje s 

posledicami epidemije COVID-19, ki je oproščeno uvoznih 

dajatev in plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem 

besedilu: DDV) pri uvozu, na podlagi 74. člena Uredbe Sveta 

(ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu 

oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2009, 

str. 23) in v zvezi s Sklepom Evropske komisije z dne 3. 4. 

2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za 

uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha 

COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 103I z dne 3. 4. 2020, str. 1). 

 

Blago, ki je oproščeno uvoznih dajatev in DDV pri uvozu, je 

določeno na seznamu, ki je kot Priloga sestavni del tega 

odloka. Za razvrstitev blaga s seznama se uporabljajo tarifne 

Zaradi 

epidemije 

COVID-19. 
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1032/odlok-o-dolocitvi-seznama-blaga-za-spopadanje-s-posledicami-epidemije-covid-19-ki-je-zacasno-oprosceno-uvoznih-dajatev-in-placila-davka-na-dodano-vrednost-pri-uvozu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1032/odlok-o-dolocitvi-seznama-blaga-za-spopadanje-s-posledicami-epidemije-covid-19-ki-je-zacasno-oprosceno-uvoznih-dajatev-in-placila-davka-na-dodano-vrednost-pri-uvozu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1032/odlok-o-dolocitvi-seznama-blaga-za-spopadanje-s-posledicami-epidemije-covid-19-ki-je-zacasno-oprosceno-uvoznih-dajatev-in-placila-davka-na-dodano-vrednost-pri-uvozu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1032/odlok-o-dolocitvi-seznama-blaga-za-spopadanje-s-posledicami-epidemije-covid-19-ki-je-zacasno-oprosceno-uvoznih-dajatev-in-placila-davka-na-dodano-vrednost-pri-uvozu/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1032/odlok-o-dolocitvi-seznama-blaga-za-spopadanje-s-posledicami-epidemije-covid-19-ki-je-zacasno-oprosceno-uvoznih-dajatev-in-placila-davka-na-dodano-vrednost-pri-uvozu/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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oznake iz kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe 

Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in 

statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z 

dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 

uredbo Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o 

spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni 

in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 280 

z dne 31. 10. 2019, str. 1). 

 

Priloga: Seznam blaga, potrebnega za spopadanje s 

posledicami epidemije COVID-19, ki je oproščeno uvoznih 

dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu 

 

Odlok o spremembi 

in dopolnitvah 

Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga 

in storitev 

neposredno 

potrošnikom šolam 

vožnje in 

pooblaščenim 

organizacijam s 

področja voznikov in 

vozil v Republiki 

Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

39. člen Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 13. 5. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 67/20 z 

dne 13. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 14. 5. 

2020. 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in 

pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/20 in 54/20) se v 

2. členu v prvem odstavku datum »17. junija 2020« nadomesti 

z datumom »30. junija 2020«. 

 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških 

kvalifikacijah, ki zaradi nezmožnosti izpolnitve obveznosti iz 1. 

člena tega odloka potečejo od 18. maja do 17. junija 2020, se 

podaljša do 30. junija 2020.«. 

 

V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 

se glasi: 

»(3) Naloge iz prve, druge, četrte in pete alineje 1. člena tega 

odloka se od 18. maja 2020 izvajajo v skladu s priporočili 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: 

NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so 

objavljena na spletni strani NIJZ 

(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).«. 

 

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2020-068-01032-OB~P001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2020-068-01032-OB~P001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2020-068-01032-OB~P001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1028/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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Odlok o omejitvah 

ponujanja in 

prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom 

v Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

2., 3. in 4. točka 

prvega odstavka 39. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 13. 5. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 67/20 z 

dne 13. 5. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 18. maja 

2020. 

 

Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se 

s tem odlokom začasno omeji ponujanje in prodajanje blaga in 

storitev neposredno potrošnikom na območju Republike 

Slovenije. 

 

S tem odlokom se začasno prepoveduje ponujanje nekaterih 

storitev na področju turizma neposredno potrošnikom: 

1. nastanitveni obrati nad 30 sob, 

2. nastanitveni obrati za potrebe zdraviliškega zdravljenja, 

3. velnes in fitnes centri, 

4. bazeni, vodne aktivnosti, 

5. diskoteke in nočni klubi. 

 

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je 

dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s 

potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). 

 

Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno 

upošteva vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za 

zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-

CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva 

(https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-

servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-

tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-

ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (http://www.nijz.si). 

 

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo 

zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz 

prejšnjega odstavka. 

 

Ne glede na 1. člen tega odloka se omejitve iz tega odloka ne 

upoštevajo, če je ponujanje in prodajanje blaga in storitev 

Z namenom 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026/odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026/odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026/odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026/odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026/odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026/odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026/odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/
https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/
https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/
https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/
http://www.nijz.si/
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potrošnikom urejeno v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike 

Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19. 

 

Za prodajalne z živili se določi obratovalni čas od vsaj 8. ure 

(lahko tudi prej) in najmanj do 18. ure. 

 

Ob nedeljah in dela prostih dneh iz 1. in 2. člena Zakona o 

praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS, št. 112/05 – 

uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 in 

83/16) so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in 

lekarn, ki so lahko odprti. 

 

Mikro in majhne družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih 

družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 

55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), samostojni podjetniki 

posamezniki in zadruge, skladno z Zakonom o zadrugah 

(Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki 

ponujajo in prodajajo blago v prodajalnah z živili, lahko 

oblikujejo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo, 

pri čemer upoštevajo prejšnji odstavek. 

 

Srednje in velike družbe skladno z Zakonom o gospodarskih 

družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 

55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki ponujajo in prodajajo blago 

v prodajalnah z živili, določijo njihov obratovalni čas, ki na dan 

pred 12. marcem 2020 ni bil daljši od 10 ur, v skladu s svojo 

poslovno odločitvijo, pri čemer upoštevajo drugi odstavek tega 

člena. 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026/odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026/odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
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upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še 

naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi 

ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 

29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20 in 

59/20). 

 

Odlok o prepovedi 

opravljanja 

mednarodnega 

zračnega prometa v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS.  

 

39. člen Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 

11. 5. 2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 66/20 z 

dne 11. 5. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 12. maja 

2020. 

Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja se prepove 

letenje zrakoplovov splošnega letalstva, ki opravljajo 

mednarodni zračni promet z odleti iz drugih držav in s pristanki 

na območja javnih letališč lokalnega pomena, in sicer za 

obdobje: 

– od 12. maja 2020 (od 00:00 ure) do 12. junija 2020 (do 

24:00 ure). 

 

Objavo informacij iz tega odloka zagotovi Ministrstvo za 

infrastrukturo z obvestilom na način, ki je običajen v zračnem 

prometu. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 57/20). 

 

Zaradi 

zagotavljanja 

varnosti ljudi in 

premoženja. 

Odlok o začasni 

prepovedi, omejitvah 

in načinu izvajanja 

javnega prevoza 

potnikov na ozemlju 

Republike Slovenije 
 

Organ: Vlada RS. 

39. člen Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 8. 5. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 65/20 z dne 

8. 5. 2020. 

 

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 na ozemlju Republike Slovenije začasno prepove 

izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega 

linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza 

potnikov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v 

mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami in 

javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem 

prometu. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1013/odlok-o-prepovedi-opravljanja-mednarodnega-zracnega-prometa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1013/odlok-o-prepovedi-opravljanja-mednarodnega-zracnega-prometa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1013/odlok-o-prepovedi-opravljanja-mednarodnega-zracnega-prometa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1013/odlok-o-prepovedi-opravljanja-mednarodnega-zracnega-prometa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1013/odlok-o-prepovedi-opravljanja-mednarodnega-zracnega-prometa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0997/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0997/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0997/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0997/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0997/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0997/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
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 Ta odlok začne 

veljati 11. maja 

2020. 

 

 

Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike prevozov, ki so 

potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe 

javnega sektorja. Pri teh prevozih za ustrezno zaščito voznikov 

in potnikov poskrbita njihov organizator in izvajalec. 

 

Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za 

infrastrukturo.  

 

Javni linijski prevoz potnikov, posebni linijski prevoz potnikov, 

stalni izvenlinijski prevoz potnikov, občasni prevoz potnikov, 

prevoz potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb in javni 

železniški prevoz potnikov v notranjem prometu se opravljajo 

v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v 

nadaljnjem besedilu: NJIZ) za preprečevanje okužbe z virusom 

SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ 

(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19). 

 

Če potnik v skladu s priporočili iz prejšnjega člena vstopi v 

vozilo javnega linijskega prevoza potnikov iz prejšnjega člena 

(v nadaljnjem besedilu: vozilo) pri zadnjih vratih, kjer ni 

nameščenih mobilnih terminalov za validacijo vozovnic, sklene 

prevozno pogodbo na podlagi veljavne vozovnice z vstopom v 

vozilo. Potnik mora imeti pred vstopom v vozilo veljavno 

vozovnico, kupljeno v predprodaji.  

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 

strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 

uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 

obvesti Državni zbor in javnost.  

 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o začasni 

prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20 in 54/20). 

 

Odlok o podaljšanju 

veljavnosti dovoljenj 

oziroma spričeval 

osebam, ki 

opravljajo varnostno 

kritične naloge v 

železniškem 

prometu 

 

Organ: Vlada RS 

2. in 3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 30. 4. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 61/20 z dne 

30. 4. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 1. maja 2020 

Ta odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 

začasno podaljšuje veljavnost dovoljenj oziroma spričeval 

osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge, ki jim 

veljavnost poteče od uveljavitve tega odloka do 31. maja 2020. 

 

Dovoljenjem oziroma spričevalom iz prejšnjega člena, ki jim 

veljavnost poteče v obdobju od uveljavitve tega odloka do 

31. maja 2020, se veljavnost podaljša do 31. avgusta 2020. 

 

Dovoljenjem oziroma spričevalom oseb, ki opravljajo 

varnostno kritične naloge, ki jim je veljavnost potekla v obdobju 

od uveljavitve Odloka o podaljšanju veljavnosti dovoljenj 

oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične 

naloge v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 29/20) do 

30. aprila 2020, in jim je bila veljavnost v skladu z navedenim 

odlokom podaljšana do 30. julija 2020, se veljavnost podaljša 

do 31. avgusta 2020. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki 

opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu 

(Uradni list RS, št. 29/20). 

 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

Odlok o 

spremembah Odloka 

o podaljšanju 

veljavnosti overitev 

meril 

 

Organ: Vlada RS 

2. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih  

Sprejet: 30. 4. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 61/20 z dne 

30. 4. 2020. 

 

V Odloku o podaljšanju veljavnosti overitev meril (Uradni list 

RS, št. 39/20) se v 1. členu besedilo »30. aprila« nadomesti z 

besedilom »31. maja«. 

 

V 2. členu se besedilo »30. aprila« nadomesti z besedilom 

»31. maja«, besedilo »30. junija« pa se nadomesti z besedilom 

»31. julija«. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0935/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0935/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0935/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0935/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0935/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0935/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0935/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0935/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0935/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0935/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0940/odlok-o-spremembah-odloka-o-podaljsanju-veljavnosti-overitev-meril
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0940/odlok-o-spremembah-odloka-o-podaljsanju-veljavnosti-overitev-meril
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0940/odlok-o-spremembah-odloka-o-podaljsanju-veljavnosti-overitev-meril
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0940/odlok-o-spremembah-odloka-o-podaljsanju-veljavnosti-overitev-meril
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0940/odlok-o-spremembah-odloka-o-podaljsanju-veljavnosti-overitev-meril
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Začetek 

veljavnosti: 

1. 5. 2020. 

 

 

Odlok o 

spremembah Odloka 

o začasni prepovedi 

ponujanja in 

prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom 

v Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

2., 3. in 4. točka 

prvega odstavka 

39. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 28. 4. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 59/20 z dne 

28. 4. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 29. aprila 

2020, razen 16., 

22., 24., 30., 31. in 

32. točke prvega 

odstavka 2. člena 

odloka, ki začnejo 

veljati 4. maja 

2020. 

 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20 in 

58/20) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za: 

1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s 

prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, 

2. lekarne, 

3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 

pripomočki, 

4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, 

5. kmetijske prodajalne, 

6. bencinske servise, 

7. banke, 

8. pošto, 

9. dostavne službe, 

10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, 

11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in 

zdravja, 

12. prodajalne s hrano za živali, 

13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, 

14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, 

hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je 

zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, 

15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-

inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, 

16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z 

izjemo prodajaln v trgovskih centrih, 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
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17. specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in 

koles, 

18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se 

opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, 

19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve 

popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer 

vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za 

popravilo koles), 

20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se 

lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer 

vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela), 

21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, 

kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, 

22. storitve na področju dejavnosti higienske nege: 

frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura, 

23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih 

objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob 

ohranjanju varne razdalje do drugih, 

24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali, 

25. storitve zavarovalniškega posredovanja, 

26. avtopralnice, 

27. storitve nepremičninskega posredovanja, 

28. knjižnice, galerije in muzeje, 

29. dimnikarske storitve, 

30. strežbo, izključno na terasah in vrtovih gostinskih 

lokalov, 

31. storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, 

obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev, 

32. storitve na področju fotografske dejavnosti, 

fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.«. 

Četrti odstavek se črta. 

 

V 2.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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»(2) V prodajalnah iz 1., 15. in 16. točke prvega odstavka 

prejšnjega člena lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure 

opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši 

od 65 let, nosečnice).«. 

 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob 

upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še 

naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter 

o tem obvesti Državni zbor in javnost.«. 

 

Ne glede na tretji odstavek 2.a člena Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/20, 

29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20 in 58/20) so 

lahko 3. maja 2020 prodajalne iz 1. točke 2. člena odprte od 

8.00 do 13.00 ure. 

 

Odlok o dopolnitvah 

Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga 

in storitev 

potrošnikom v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

 

2., 3. in 4. točka 

prvega odstavka 39. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih . 

Sprejet:  24. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 58/20 z 

dne 24. 4. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 25. aprila 

2020. 

 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list 

RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 

53/20) se v 2. členu v prvem odstavku na koncu 24. točke pika 

nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi 25. in 26. točka, 

ki se glasita: 

»25. storitve zavarovalniškega posredovanja, 

26. avtopralnice.«. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0868/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0868/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0868/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0868/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0868/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0868/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0868/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
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Odlok o prepovedi 

opravljanja zračnih 

prevozov v Republiki 

Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 12. 5. 

2020.) 

 

39. člen Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 23.4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 57/20 z 

dne 23. 4. 2020. 

 

 

Začetek 

veljavnosti: 

28. 4. 2020. 

Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja se prepove 

opravljanje mednarodnega rednega in posebnega 

(čarterskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov 

splošnega letalstva s pristanki na območja javnih letališč 

državnega in lokalnega pomena, in sicer za obdobje: 

– od 28. aprila 2020 (od 00:00 ure) do 11. maja 2020 (do 

24.00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v 

Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter 

– od 28. aprila 2020 (od 00:00 ure) do preklica za 

mednarodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice 

Evropske unije. 

 

 Prepoved (iz prejšnjega člena) ne velja: 

– za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni redni in posebni 

(čarterski) zračni prevoz blaga in/ali pošte (cargo/mail), 

– za zrakoplove, ki opravljajo mednarodne zračne prevoze 

brez prevoza potnikov na letih v svojo bazo, na letih na 

vzdrževanje, na letih namenjenih parkiranju zrakoplovov. 

 

Iz prepovedi so izvzeti leti državnih zrakoplovov in zrakoplovi, 

ki izvajajo posebne operacije iz 4. člena Izvedbene uredbe 

Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o 

določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb 

v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa 

ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb 

(ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, 

(ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 

13. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 

Komisije (EU) 2017/835 z dne 12. maja 2017 o popravku 

slovenske in švedske jezikovne različice Izvedbene uredbe 

(EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa 

in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in 

postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe 

(EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) 

Zaradi 

zagotavljanja 

varnosti ljudi in 

premoženja. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0836/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0836/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0836/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0836/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
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št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) 

št. 255/2010 (UL L št. 124 z dne 17. 5. 2017, str. 35). 

 

Iz prepovedi so izvzeti posamezni leti tujih državnih 

zrakoplovov, če izvajajo lete v humanitarne in zdravstvene 

namene. 

 

Morebitne druge izjeme odobrita minister, pristojen za 

infrastrukturo, ali minister, pristojen za zunanje zadeve. 

 

Objavo informacij iz tega odloka zagotovi Ministrstvo za 

infrastrukturo z obvestilom na način, ki je običajen v zračnem 

prometu. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 49/20). 

 

Odredba o 

spremembah 

Odredbe o začasnih 

ukrepih v zvezi z 

izvajanjem ukrepov 

glede najmanjšega 

obsega 

zdravstvenega 

varstva živali ter 

označevanja in 

registracije živali 

 

Organ: ministrica za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano  

Prvi odstavek 

4. člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

na področju 

kmetijstva, 

gozdarstva in 

prehrane. 

Datum sprejema: 

17. 4. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 55/20 z dne 

20. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 21. 4. 

2020. 

V Odredbi o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov 

glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter 

označevanja in registracije živali (Uradni list RS, št. 41/20) se 

v 1. členu črta prva alineja. 

 

2. člen se črta. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0825/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-z-izvajanjem-ukrepov-glede-najmanjsega-obsega-zdravstvenega-varstva-zivali-ter-oznacevanja-in-registracije-zivali
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Odlok o spremembi 

Odloka o začasni 

prepovedi in 

omejitvah javnega 

prevoza potnikov v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI.) 

 

39. člen Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 

17. 4. 2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 54/20 z 

dne 17. 4. 2020. 

 

 

Ta odlok začne 

veljati 20. aprila 

2020. 

 

V Odloku o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza 

potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20) se 2. 

člen spremeni tako, da se glasi: 

 
»2. člen  

 

(1) Na ozemlju Republike Slovenije se prepove izvajanje 

javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega 

prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega 

železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek so avtotaksi prevozi 

dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega 

potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so 

redno v fizičnem stiku s potnikom. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so posebni linijski 

prevozi dovoljeni, če organizator in izvajalec zagotovita 

ustrezno zaščitno opremo za vozno osebje, ureditev vozila in 

ustrezno dezinfekcijo delov voznega sredstva, v skladu s 

priporočili za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Potniki morajo ves čas 

vožnje nositi zaščitno obrazno masko. Vozilo je lahko 

zasedeno do največ ene tretjine registriranih sedežev. 

(4) Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike prevozov, ki 

so potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe 

javnega sektorja. Pri teh prevozih za ustrezno zaščito voznikov 

in potnikov poskrbita njihov organizator in izvajalec. 

(5) Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za 

infrastrukturo.«. 

 

 

Odlok o spremembi 

Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga 

39. člen Zakona o 

nalezljivih boleznih 

Sprejet: 

17. 4. 2020. 

 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in 

pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji/#%C2%BB2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji/#%C2%BB2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
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in storitev 

neposredno 

potrošnikom šolam 

vožnje in 

pooblaščenim 

organizacijam s 

področja voznikov in 

vozil v Republiki 

Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 54/20 z 

dne 17. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 18. 4. 

2020. 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/20) se 3. člen 

spremeni tako, da se glasi: 

 

»3. člen  

 

(1) Prepoved iz tretje alineje 1. člena tega odloka velja do 

19. aprila 2020. 

(2) Prepoved iz prve, druge, četrte in pete alineje 1. člena tega 

odloka velja do 17. maja 2020.«. 

 

Odlok o spremembi 

Odloka o začasni 

prepovedi izvajanja 

tehničnih pregledov 

in drugih postopkov 

v zvezi z registracijo 

motornih vozil ter 

dela v tahografskih 

delavnicah v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

39. člen Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 

17. 4. 2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 54/20 z 

dne 17. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 18. 4. 

2020. 

V Odloku o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in 

drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela 

v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 26/20 in 52/20) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, 

da se glasi: 

»(1) Prepoved iz prejšnjega člena velja do 19. aprila 2020. Od 

20. aprila 2020 se naloge tehničnih služb, strokovnih 

organizacij in registracijskih organizacij ter delo v tahografskih 

delavnicah v Republiki Sloveniji izvajajo, če so pri njihovem 

izvajanju upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe 

z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje.«. 

V drugem odstavku se besedilo »17. maja 2020, se podaljša 

do 17. junija 2020« nadomesti z besedilom »19. aprila 2020, 

se podaljša do 19. junija 2020«. 

 

 

Odlok o 

spremembah in 

dopolnitvi Odloka o 

začasni prepovedi 

ponujanja in 

prodajanja blaga in 

2., 3. in 4. točka 

prvega odstavka 

39. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih 

Sprejet: 16. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 53/20 z 

dne 16. 4. 2020. 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, 

št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20 in 47/20) se 1. člen 

spremeni tako, da se glasi: 

 

»1. člen  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
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storitev potrošnikom 

v Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

 

Ta odlok začne 

veljati 20. aprila 

2020, razen 16., 

22. in 24. točke 

prvega odstavka 

2. člena odloka, ki 

začnejo veljati 

4. maja 2020. 

 

 

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem 

odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga 

in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike 

Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske 

storitve, velnes storitve, kinematografske storitve, kulturne 

storitve in storitve iger na srečo.«. 

 

V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za: 

1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s 

prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, 

2. lekarne, 

3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 

pripomočki, 

4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, 

5. kmetijske prodajalne, 

6. bencinske servise, 

7. banke, 

8. pošto, 

9. dostavne službe, 

10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, 

11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in 

zdravja, 

12. prodajalne s hrano za živali, 

13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, 

14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, 

hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je 

zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, 

15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-

inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, 
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16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z 

izjemo prodajaln v trgovskih centrih, 

17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in 

koles, 

18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se 

opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega 

blaga, 

19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve 

popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer 

vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za 

popravilo koles), 

20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko 

zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer 

vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela), 

21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, 

kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, 

22. frizerske in kozmetične salone, 

23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih 

objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob 

ohranjanju varne razdalje do drugih, 

24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali.«. 

 

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) V prodajalnah iz 15. in 16. točke prvega odstavka tega 

člena lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno 

ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, 

nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem 

času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo 

pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim 

dokumentom.«. 

 

V 2.a členu se v prvem in četrtem odstavku besedi »prve 

alineje« nadomestita z besedilom »1. točke«. 

 



Stanje na dan 26. 5. 2020 

61 
 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 
»3. člen  

 

(1) Pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega 

odloka se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za 

zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v 

nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom 

SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva 

(https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-

servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-

tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-

ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (www.nijz.si). 

(2) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo 

zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz 

prejšnjega odstavka.«. 

 

     

Odlok o začasni 
prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga 
in storitev 
neposredno 
potrošnikom šolam 
vožnje in 
pooblaščenim 
organizacijam s 
področja voznikov in 
vozil v Republiki 
Sloveniji 
 
Organ: Vlada RS 
 

39. člen Zakona o 
nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 15. 4. 
2020. 
 
Objavljen: Uradni 
list RS, št. 52/20 z 
dne 15. 4. 2020. 
 
Ta odlok začne 
veljati 16. aprila 
2020. 

Zaradi omejitve gibanja prebivalstva in zajezitve ter 
obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno 
prepovedujeta ponujanje in prodaja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, in 
sicer se: 

– gospodarskim družbam, javnim in zasebnim 
izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam 
zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom 
posameznikom, ki izvajajo dejavnost usposabljanja kandidatov 
za voznike, prepove opravljati to dejavnost, 

– pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom 
posameznikom, ki izvajajo program dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za 
varno vožnjo in program izobraževanja in dodatnega 
usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov in za varno vožnjo, prepove izvajanje teh 
programov, 

Zaradi 
omejitve 
gibanja 
prebivalstva in 
zajezitve ter 
obvladovanja 
epidemije 
COVID-19. 
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– pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom 
posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, 
strokovne organizacije in pooblaščene registracijske 
organizacije, prepove opravljati te naloge, 

– pooblaščenim organizacijam prepove izvajanje 
usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne 
kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, 
rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih 
kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za 
prevoz nevarnega blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih 
usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev 
izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za 
voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov 
voznikov motornih vozil in usposabljanj ter preverjanj 
usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi 
priključki, 

– Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa 
prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj 
učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol 
vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in 
dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, 
edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih 
strokovnih usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti 
presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj 
in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter 
vozniških izpitov. 
 
Veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških 
kvalifikacijah, ki zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka 
potečejo od uveljavitve tega odloka do 17. maja 2020, se 
podaljša do 17. junija 2020. 
 
Podaljšanje iz prejšnjega odstavka velja tudi za vozniška 
dovoljenja in izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jim je 
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veljavnost zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potekla v 
obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam 
vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in 
vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/20 in 32/20) do 
uveljavitve tega odloka. 

 
Prepoved iz 1. člena tega odloka velja do 17. maja 2020. 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s 
področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 27/20 in 32/20). 
 

Odlok o spremembi 

in dopolnitvi Odloka 

o začasni prepovedi 

izvajanja tehničnih 

pregledov in drugih 

postopkov v zvezi z 

registracijo motornih 

vozil ter dela v 

tahografskih 

delavnicah v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

39. člen Zakona o 

nalezljivih boleznih 

Sprejet: 15. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 52/20 z 

dne 15. 4. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 16. aprila 

2020. 

V Odloku o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in 

drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela 

v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 26/20) se v 2. členu v prvem odstavku datum »16. aprila 

2020« nadomesti z datumom »17. maja 2020«. 

 

V drugem odstavku se črta besedilo »in ADR certifikatov za 

prevoz nevarnega blaga«, besedilo »16. aprila 2020, se 

podaljša do 16. maja 2020« pa se nadomesti z besedilom 

»17. maja 2020, se podaljša do 17. junija 2020«. 

 

Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi: 

 

»2.a člen  

 

(1) Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovoljenj v 

skladu z drugim odstavkom 2. člena tega odloka podaljšana, 

se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu 

od datuma poteka veljavnosti, kot je to navedeno v prometnem 

dovoljenju. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji/#%C2%BB2.a%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji/#%C2%BB2.a%C2%A0%C4%8Dlen
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(2) Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana v 

postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega 

dovoljenja, navedeno letno dajatev obračuna Direkcija 

Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi 

podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane 

dajatve za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, 

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje v 

elektronski obliki predlog za izvršbo organu, pristojnemu za 

izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ opravi izterjavo v 

skladu z določili zakona, ki ureja davčni postopek.«. 

 

Odlok o prepovedi 

opravljanja zračnih 

prevozov v Republiki 

Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi z drugim 

odstavkom 11. člena 

Zakona o letalstvu in 

39. členom Zakona 

o nalezljivih boleznih 

Sprejet: 9. 4. 2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 49/20 z 

dne 10. 4. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 14. aprila 

2020. 

 

Prepove se opravljanje mednarodnega rednega in posebnega 

(čarterskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov 

splošnega letalstva s pristanki na območja javnih letališč 

državnega in lokalnega pomena, in sicer za obdobje: 

– od 14. aprila 2020 (od 00:00 ure) do 27. aprila 2020 (do 

24.00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v 

Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter 

– od 14. aprila 2020 (od 00:00 ure) do preklica za 

mednarodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice 

Evropske unije. 

 

Prepoved iz prejšnjega člena ne velja: 

– za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni redni in posebni 

(čarterski) zračni prevoz blaga in/ali pošte (cargo/mail), 

– za zrakoplove, ki opravljajo mednarodne zračne prevoze 

brez prevoza potnikov na letih v svojo bazo, na letih na 

vzdrževanje, na letih namenjenih parkiranju zrakoplovov. 

 

Iz prepovedi so izvzeti leti državnih zrakoplovov in zrakoplovi, 

ki izvajajo posebne operacije iz 4. člena Izvedbene uredbe 

Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o 

določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb 

Zaradi 

zagotavljanja 

varnosti ljudi in 

premoženja. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0772/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0772/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0772/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0772/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
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v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa 

ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb 

(ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, 

(ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 

13. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 

Komisije (EU) 2017/835 z dne 12. maja 2017 o popravku 

slovenske in švedske jezikovne različice Izvedbene uredbe 

(EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa 

in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in 

postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe 

(EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 

1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 

255/2010 (UL L št. 124 z dne 17. 5. 2017, str. 35). 

 

Iz prepovedi so izvzeti posamezni leti tujih državnih 

zrakoplovov, če izvajajo lete v humanitarne in zdravstvene 

namene. 

 

Morebitne druge izjeme odobrita minister, pristojen za 

infrastrukturo, ali minister, pristojen za zunanje zadeve. 

 

Objavo informacij iz tega odloka zagotovi Ministrstvo za 

infrastrukturo z obvestilom na način, ki je običajen v zračnem 

prometu. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 37/20). 

 

Sklep o odlogu in 

prenehanju 

obveznosti 

poročanja bank, 

hranilnic, podružnic 

Na podlagi prvega 

odstavka 31. člena 

Zakona o Banki 

Slovenije in prvega, 

četrtega in petega 

Sprejet: 8. 4. 2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 49/20 z 

dne 10. 4. 2020. 

Ta sklep podrobneje določa odlog ali prenehanje obveznosti 

posredovanja podatkov, poročil, obvestil, ocen in vprašalnikov 

(v nadaljevanju poročanje), ki jih banke, hranilnice, plačilne 

institucije, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalci in 

drugi posredujejo Banki Slovenije, in sicer v zvezi z: 

S tem sklepom 

se zaradi 

epidemije 

virusne okužbe 

SARS-CoV-2 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
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držav članic, 

plačilnih institucij, 

družb za izdajo 

elektronskega 

denarja, menjalcev 

in drugih obveznikov 

 

Organ: Banka 

Slovenije. 

odstavka 6. člena 

Zakona o začasnih 

ukrepih v zvezi s 

sodnimi, upravnimi 

in drugimi 

javnopravnimi 

zadevami za 

obvladovanje 

širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-

2 (COVID-19) ter 

tretjega odstavka 

13. člena ZBS-1, 

prvega odstavka 

152. člena in 

173. člena Zakona o 

plačilnih storitvah, 

storitvah izdajanja 

elektronskega 

denarja in plačilnih 

sistemih, šestega 

odstavka 8. člena 

Zakona o deviznem 

poslovanju, šestega 

odstavka 87. člena 

Zakona o 

preprečevanju 

pranja denarja in 

financiranja 

terorizma, četrtega 

odstavka 16. člena 

Zakona o organu in 

skladu za reševanje 

bank, 4. točke 

 

Začetek 

veljavnosti:  

11. 4. 2020. 

 

 

a) poročanjem na podlagi Sklepa o opravljanju menjalniških 

poslov (Uradni list RS, št. 30/13); 

b) poročanjem na podlagi Sklepa o likvidnih naložbah za 

namen sklada za reševanje (Uradni list RS, št. 6/15); 

c) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju monetarnih 

finančnih institucij (Uradni list RS, št. 44/18); 

č) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju posameznih 

dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 

104/15, 42/16, 68/17 in 33/18); 

d) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju o 

medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 26/19); 

e) poročanjem na podlagi Sklepa o sistemu jamstva za 

vloge (Uradni list RS, št. 49/16 in 27/17); 

f) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju podatkov 

statistike plačil (Uradni list RS, št. 38/14); 

g) poročanjem na podlagi Sklepa o obveznosti poročanja o 

poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 24/13); 

h) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju efektivnih 

obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o 

potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 47/17); 

i) poročanjem na podlagi Sklepa o uporabi Smernic o 

zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 

(Uradni list RS, št. 84/18); 

j) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju podružnic 

bank držav članic (Uradni list RS, št. 44/18); 

k) poročanjem na podlagi Sklepa o poslovnih knjigah in 

letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 69/17, 

št. 73/19); 

l) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju bank in 

hranilnic v zvezi s skupino (Uradni lis RS, št. 63/15); 

m) poročanjem na podlagi Sklepa o uporabi Smernic o 

primerjavi prejemkov (Uradni list RS, št. 53/16); 

(COVID-19) in 

z namenom 

zagotavljanja 

izpolnjevanja 

obveznosti 

poročanja 

bank, hranilnic, 

podružnic 

držav članic (v 

nadaljevanju: 

podružnic), 

plačilnih 

institucij, družb 

za izdajo 

elektronskega 

denarja, 

menjalcev in 

drugih 

obveznikov 

odlagajo 

nekateri 

obstoječi roki 

za poročanje 

in odpravljajo 

posamezne 

obveznosti 

poročanja. 

 Ne glede na 

navedbo 

prejšnjega 

odstavka tega 

člena se s tem 

sklepom v 

5. členu tega 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
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prvega odstavka 

93. člena Zakona o 

bančništvu in 

13. člena v povezavi 

s 55. členom Zakona 

o , Banki Slovenije 

3. točke 135. člena, 

četrtega odstavka 

149. člena, petega 

odstavka 150. člena 

in 205. člena Zakona 

o bančništvu v 

povezavi z Uredbo 

(EU) št. 575/2013 

Evropskega 

parlamenta in Sveta 

z dne 26. junija 2013 

o bonitetnih 

zahtevah za kreditne 

institucije in 

investicijska podjetja 

ter o spremembi 

Uredbe (EU) 

št. 575/2013 in 

Delegirano uredbo 

Komisije (EU) 

2015/61 v zvezi z 

zahtevo glede 

likvidnostnega kritja 

za kreditne 

institucije, drugega 

odstavka 23. člena 

Zakona o sistemu 

jamstva za vloge, 

n) poročanjem na podlagi Sklepa o uporabi Smernic o 

zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki (Uradni list 

RS, št. 53/16); 

o) poročanjem na podlagi Sklepa o uporabi Smernic o 

usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja 

kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 

(Uradni list RS, št. 47/15); 

p) poročanjem na podlagi Sklepa o vsebini podatkov in 

informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu 

izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih 

poročajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega 

odstavka 6. člena ZCKR (Uradni list RS, št. 45/19); 

r) poročanjem na podlagi Sklepa o vsebini podatkov in 

informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu 

izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih 

poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 

6. člena ZCKR in SID banka (Uradni list RS, št. 71/19); 

s) poročanjem na podlagi Navodila za izvajanje sklepa o 

obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, 

št. 18/17); 

š) poročanjem na podlagi Navodila o poročanju o poslih z 

vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 109/13); 

t) poročanjem na podlagi Pravil sistema izmenjave 

informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON (Uradni list 

RS, št. 65/17, 6/18 in 68/18); 

u) poročanjem na podlagi Pravil sistema izmenjave 

informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ (Uradni 

list RS, št. 71/19). 

 

 

Sklep podrobneje opredeljueje še naslednje vsebine: 

- odlog obveznosti poročanja; 

- prenehanje obveznosti poročanja; 

- nespremenjena obveznost poročanja. 

sklepa zaradi 

nujnosti za 

opravljanje 

nadzora 

opredeljujejo 

tiste 

obveznosti 

poročanja, za 

katere se 

obstoječi roki 

za poročanje 

ne spremenijo, 

ne glede na 

določbe 

Zakona o 

začasnih 

ukrepih v zvezi 

s sodnimi, 

upravnimi in 

drugimi 

javnopravnimi 

zadevami za 

obvladovanje 

širjenja 

nalezljive 

bolezni SARS-

CoV-2 

(COVID-19) 

(Uradni list RS, 

št. 36/20). 
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13. člena Zakona o 

centralnem 

kreditnem registru, 

drugega in tretjega 

odstavka 13. člena v 

zvezi s 55. členom 

ZBS-2, sedmega 

odstavka 117. člena 

in drugega odstavka 

386. člena ZBan-2 v 

povezavi s tretjim 

odstavkom 13. člena 

ZBS-1, prvega 

odstavka 93. člena 

ZBan-2, petega 

odstavka 293. člena 

ZBan-2, tretjega 

odstavka 13. člena 

ZBan-2 in enajstega 

odstavka 243. člena 

ZPlaSSIED v 

povezavi s 13. 

členom ZBS-1, 

tretjega odstavka 13. 

člena ZBS-1 v 

povezavi s šestim 

odstavkom 26. člena 

Zakona o 

potrošniških kreditih, 

drugega odstavka 2. 

člena, drugega 

odstavka 8. člena, 

petega odstavka 17. 

člena, drugega 

 

 
 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0769/sklep-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
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odstavka 23. člena 

in prve točke prvega 

odstavka 26. člena 

ZCKR izdaja Svet 

Banke Slovenije. 

 

Odlok o spremembi 

Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga 

in storitev 

potrošnikom v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS.  

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi z 2., 3. in 

4. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 9. 4. 2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 47/20 z 

dne 9. 4. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 10. aprila 

2020. 

 

 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20) se v 2.a členu 

drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»(2) V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 

ure ter zadnjo uro obratovalnega časa opravijo izključno 

ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, 

nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem 

času. Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z 

javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.«. 

 

 

Odlok o dopolnitvi 

Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga 

in storitev 

potrošnikom v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

v zvezi z 2., 3. in 

4. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih  

Sprejet: 3. 4. 2020 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 44/20 z dne 

3. 4. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 4. aprila 

2020. 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 

25/20, 29/20, 32/20, 37/20 in 42/20) se v 2.a členu v drugem 

odstavku na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo 

»ter zadnjo uro delovnega časa prodajalne z živili« 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0761/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0761/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0761/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0761/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0761/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0761/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0761/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0738/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0738/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0738/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0738/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0738/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0738/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0738/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
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Odlok o 

spremembah in 

dopolnitvah Odloka 

o začasni prepovedi 

ponujanja in 

prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom 

v Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

v zvezi z 2., 3. in 

4. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih  

Sprejet: 2. 4. 2020 

 

Objavljeno: Uradni 

list RS, št. 42/20 z 

dne 2. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

3. 4. 2020. 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 

25/20, 29/20, 32/20 in 37/20) se v 2. členu v prvem odstavku 

na koncu dvanajste alineje pika nadomesti z vejico, za njo pa 

se dodata novi trinajsta in štirinajsta alineja, ki se glasita: 

»– vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, 

– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah 

oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni 

stika s potrošniki.«. 

 

V 2.a členu se drugi odstavek spremeni tako da se glasi: 

»(2) V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 

ure opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, 

upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup 

samo v tem času.«. 

 

Na koncu četrtega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda 

besedilo »pri čemer upoštevajo prejšnji odstavek tega člena.«. 

 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Srednje in velike družbe skladno z Zakonom o 

gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 

US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), ki ponujajo in 

prodajajo blago v prodajalnah z živili, določijo njihov 

obratovalni čas, ki na dan pred 12. marcem 2020 ni bil daljši 

od 10 ur, v skladu s svojo poslovno odločitvijo, pri čemer 

upoštevajo tretji odstavek tega člena.«. 

 

 

Odredba o začasnih 

ukrepih v zvezi z 

izvajanjem ukrepov 

glede najmanjšega 

Prvi odstavek 4. 

člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

na področju 

Sprejet: 1. 4. 2020. 

 

S to odredbo se zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-

CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: virus) začasno ureja način 

izvedbe določenih ukrepov glede: 

Zaradi 

preprečevanja 

širjenja virusa 

SARS-CoV-2. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020041.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020041.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020041.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020041.pdf
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obsega 

zdravstvenega 

varstva živali ter 

označevanja in 

registracije živali 

 

Organ: ministrica za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

 

kmetijstva, 

gozdarstva in 

prehrane 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 41/20 z 

dne 2. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

3. 4. 2020. 

 

– najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali v delu, ki 

se nanaša na sistematično spremljanje zdravstvenega stanja 

živali; 

– cepljenja; 

– označevanja in registracije živali. 

 

Sistematično spremljanje zdravstvenega stanja živali 

 

Vse preventivne aktivnosti, ki se izvajajo na podlagi Odredbe 

o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja 

živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali 

v letu 2020 (Uradni list RS, št. 81/19; v nadaljnjem besedilu: 

Odredba), se v času veljavnosti ukrepov iz te odredbe 

prekinejo. (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je 

treba zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in živali ter zgodnjega 

odkrivanja bolezni zagotoviti izvedbo naslednjih ukrepov: 

– odvzem vzorcev in preiskave na transmisivne spongiformne 

encefalopatije iz 11. in 18. člena Odredbe; 

– odvzem vzorcev in preiskave iz 21., 22. in drugega odstavka 

31. člena Odredbe (afriška prašičja kuga in klasična prašičja 

kuga); 

– odvzem vzorcev in preiskave iz prve in druge alineje prvega 

odstavka 23. člena Odredbe (atipična kokošja kuga); 

– odvzem vzorcev in preiskave iz 32. člena Odredbe (aviarna 

influenca); 

– cepljenje proti vraničnemu prisadu iz 34. člena Odredbe in 

– cepljenje proti bolezni modrikastega jezika iz 35. člena 

Odredbe, kjer je to potrebno za dokončanje primarnega 

cepljenja (cepljenje drugega odmerka v predpisanih rokih).  

 

Preventivno cepljenje psov proti steklini 

 

Roki za izvedbo cepljenj iz prvega, tretjega in četrtega 

odstavka 11. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020041.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020041.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020041.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020041.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020041.pdf
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preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list RS, št. 

98/13 in 81/16; v nadaljnjem besedilu: PUUPŠZS) v času 

veljavnosti ukrepov iz te odredbe ne tečejo. 

 

Imetniki psov, katerih obveznost zagotoviti cepljenje psov v 

skladu s PUUPŠZS nastopi v času veljavnosti ukrepov iz te 

odredbe, zagotovijo, da so psi cepljeni najpozneje v enem 

mesecu po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe. 

 

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne 

uporabljajo za netrgovske premike psov v skladu z Uredbo 

(EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 

junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi 

Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 

1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 

2018/772 z dne 21. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 

št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 

preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z 

Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane 

uredbe (EU) št. 1152/2011 (UL L št. 130 z dne 28. 5. 2018, str. 

1), za trgovanje in izvoz psov. 

 

Označevanje in registracija živali 

 

Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo 

goveda, se: 

– govedo, ki še ni označeno, ter govedo iz uvoza označi in 

registrira pred premikom; 

– govedo iz druge države članice Evropske unije registrira pred 

premikom; 

– premik že označenih in registriranih goved priglasi v roku 14 

dni po premiku.  
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Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo 

drobnice, se drobnica označi pred premikom, premik pa 

priglasi v roku 14 dni po premiku.  

 

Po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe je treba 

govedo in drobnico, ki ni označena, pa je rok za označitev v 

skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda 

oziroma drobnice, že potekel, označiti v roku 30 dni oziroma 

pred premikom.  

 

Če se rok iz 12. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 

2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z 

direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z 

metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o 

potnih listih za enoprste kopitarje) (UL L št. 59 z dne 3. 3. 2015, 

str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 

(EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 

2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za 

obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost 

nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 314 

z dne 5. 12. 2019, str. 115) izteče v času veljavnosti ukrepov 

iz te odredbe, se podaljša tako, da se izteče 30. dan po 

prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe, če je imetnik 

oddal vlogo za izdajo identifikacijskega dokumenta najpozneje 

osem dni po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe.  

 

Če se rok iz četrtega odstavka 6. člena Pravilnika o Evidenci 

imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, 

št. 87/14, 15/16 in 78/18; v nadaljnjem besedilu: PEIRŽERŽ) 

izteče v času izvajanja veljavnosti ukrepov iz te odredbe, se 

podaljša tako, da se izteče 14. dan po prenehanju veljavnosti 

ukrepov iz te odredbe.  
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Naloge pooblaščenih organizacij iz predpisov, ki urejajo 

identifikacijo in registracijo goveda, identifikacijo in registracijo 

drobnice ter iz PEIRŽERŽ se izvajajo le v nujnih primerih 

zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in živali oziroma 

zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva 

živali.  

 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pooblaščene 

organizacije zagotovijo vnos predpisanih podatkov v centralna 

registra goveda in drobnice. 5. člen (trajanje ukrepov) Ukrepi 

iz te odredbe veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi 

Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. septembra 2020. 

 

Odlok o spremembi 

Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga 

in storitev 

potrošnikom v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi z 2., 3. in 

4. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih 

Sprejet: 28. 3. 

2020 

 

Objava: Uradni list, 

RS, št. 37/20 z dne 

28. 3. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

30. 3. 2020 

 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 25/20, 29/20 in 32/20) se v 2.a členu drugi odstavek 

spremeni tako, da se glasi: 

 

»(2) Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo 

izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). 

Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.«. 

 

 

Odlok o prepovedi 
opravljanja zračnih 
prevozov v Republiki 
Sloveniji 
 
Organ: Vlada RS 

 2. člen in osmi 
odstavek 20. člena 
Zakona o Vladi 
Republike Slovenije 
ter v zvezi z drugim 
odstavkom 11. člena 

Sprejet: 28. 3. 
2020 
 
Objava: Uradni list, 
RS, št. 37/20 z dne 
28. 3. 2020. 

Prepove se opravljanje mednarodnega rednega in posebnega 
(čarterskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov 
splošnega letalstva s pristanki na območja javnih letališč 
državnega in lokalnega pomena, in sicer za obdobje: 

Zaradi 
zagotavljanja 
varnosti ljudi in 
premoženja 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0686/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0686/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0686/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0686/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
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(PRENEHAL 
VELJATI) 

Zakona o letalstvu in 
39. členom Zakona 
o nalezljivih boleznih 
 

 
Ta odlok začne 
veljati 31. marca 
2020 ob 00.00 uri. 
 

– od 31. marca 2020 (od 00:00 ure) do 13. aprila 2020 (do 
24.00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v 
Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter 

– od 31. marca 2020 (od 00:00 ure) do preklica za 
mednarodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice 
Evropske unije. 
 
Prepoved ne velja: 

– za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni redni in posebni 
(čarterski) zračni prevoz blaga in/ali pošte (cargo/mail), 

– za zrakoplove, ki opravljajo mednarodne zračne prevoze 
brez prevoza potnikov na letih v svojo bazo, na letih na 
vzdrževanje, na letih namenjenih parkiranju zrakoplovov. 
 
Iz prepovedi so izvzeti leti državnih zrakoplovov in zrakoplovi, 
ki izvajajo posebne operacije iz 4. člena Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o 
določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb 
v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa 
ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb 
(ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, 
(ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 
13. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2017/835 z dne 12. maja 2017 o popravku 
slovenske in švedske jezikovne različice Izvedbene uredbe 
(EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa 
in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in 
postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe 
(EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 
1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 
255/2010 (UL L št. 124 z dne 17. 5. 2017, str. 35). 
 
Iz prepovedi so izvzeti tudi posamezni leti tujih državnih 
zrakoplovov, če izvajajo lete v humanitarne in zdravstvene 
namene. 
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Morebitne druge izjeme odobrita minister, pristojen za 
infrastrukturo, ali minister, pristojen za zunanje zadeve. 

 
Objavo informacij iz tega odloka zagotovi Ministrstvo za 
infrastrukturo z obvestilom na način, ki je običajen v zračnem 
prometu. 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 26/20). 
 

Odlok o začasni 

oprostitvi plačila 

prispevka za 

zagotavljanje podpor 

proizvodnji 

električne energije v 

soproizvodnji z 

visokim izkoristkom 

in iz obnovljivih virov 

energije za končne 

odjemalce odjemne 

skupine NN brez 

merjenja moči in 

gospodinjske 

odjemalce električne 

energije 

 

Organ: Vlada RS 
 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in 6. člen Uredbe o 

načinu določanja in 

obračunavanja 

prispevkov za 

zagotavljanje podpor 

proizvodnji 

električne energije v 

soproizvodnji z 

visokim izkoristkom 

in iz obnovljivih virov 

energije. 

Sprejet: 

20. 3. 2020 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 32/20 z 

dne 20. 3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 21. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

S tem odlokom se začasno določi oprostitev plačila prispevka 

za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v 

soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 

energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez 

merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (v 

nadaljnjem besedilu: odjemalci). 

 

Odjemalcem se od 1. marca 2020 do 31. maja 2020 ne 

obračuna prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji 

električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz 

obnovljivih virov energije. 
 

Z namenom 

blažitev 

posledic 

ukrepov zaradi 

izrednih 

razmer ter 

zaradi 

ohranitve 

finančne 

stabilnosti v 

Republiki 

Sloveniji zaradi 

virusa SARS-

CoV-2 

(COVID-19). 

Odlok o začasni 

prepovedi izvajanja 

nadzora vgrajenih 

Na podlagi 2. člena 

in osmega odstavka 

20. člena Zakona o 

Sprejet: 

20. 3. 2020 

 

S tem odlokom se začasno prepoveduje izvajanje: Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji
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sistemov aktivne 

požarne zaščite in 

rednega tehničnega 

nadzora hidrantnega 

omrežja v Republiki 

Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

Vladi Republike 

Slovenije 

in v zvezi z 2. in 3. 

točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 32/20 z 

dne 20. 3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 23. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

– nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, kot ga 

določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne 

zaščite (Uradni list RS, št. 53/19), 

– rednega tehničnega nadzora hidrantnih omrežij, kot ga 

določa Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list 

RS, št. 22/95 in 102/09). 

 

Ta prepoved velja do 23. aprila 2020. 

 

Veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju vgrajena sistema 

aktivne požarne zaščite (SAPZ), ki jim zaradi prepovedi iz prve 

alineje prejšnjega člena poteče veljavnost od uveljavitve tega 

odloka do 23. aprila 2020, se podaljša do 23. maja 2020. 

 

Redni tehnični nadzori hidrantnih omrežij, ki se, zaradi 

prepovedi iz druge alineje prejšnjega člena, ne morejo opraviti 

od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se opravijo 

najkasneje do 23. maja 2020. 

 

epidemije 

COVID-19. 

Odlok o 

spremembah in 

dopolnitvah Odloka 

o začasni prepovedi 

ponujanja in 

prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom 

v Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

 

 2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi z 2., 3. in 

4. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 

20. 3. 2020 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 32/20 z 

dne 20. 3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 21. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
25/20 in 29/20) se v 2. členu v prvem odstavku prva alineja 
spremeni tako da prepoved ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom ne velja tudi za: 
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s 
prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, 
– prodajalne s hrano za živali.«. 
 
V 2.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 
Za prodajalne z živili iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega 
člena se določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure (lahko tudi 
prej) in najmanj do 18.00 ure. 
Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi: 
 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
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(4) Mikro in majhne družbe v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), samostojni 
podjetniki posamezniki in zadruge, skladno z Zakonom o 
zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno 
besedilo), iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena 
lahko oblikujejo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno 
odločitvijo. 

 

Odlok o spremembi 

in dopolnitvi Odloka 

o začasni prepovedi 

ponujanja in 

prodajanja blaga in 

storitev neposredno 

potrošnikom šolam 

vožnje in 

pooblaščenim 

organizacijam s 

področja voznikov in 

vozil v Republiki 

Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi z 2. in 

3. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih . 

Sprejet: 

20. 3. 2020 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 32/20 z 

dne 20. 3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 21. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in 

pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/20) se v 1. členu na 

koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in dodata novi 

alineji, ki se glasita: 

 

– pooblaščenim organizacijam prepove izvajanje usposabljanj 

in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za 

voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj 

za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in 

obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega 

blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter 

preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, 

zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov 

motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega 

dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov 

motornih vozil ter usposabljanj in preverjanj usposobljenosti za 

varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, 

 

– Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa 

prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj 

učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol 

vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
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dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, 

edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih 

strokovnih usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti 

presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj 

in akcij za varnost cestnega prometa ter vozniških izpitov.«. 

 

Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških 

kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki 

zaradi prepovedi iz prejšnjega člena potečejo od uveljavitve 

tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 

2020.«. 

 

Odlok o podaljšanju 

veljavnosti dovoljenj 

oziroma spričeval 

osebam, ki 

opravljajo varnostno 

kritične naloge v 

železniškem 

prometu 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI.) 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi z 2. in 

3. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 18. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. l. RS, 

št. 29/20 z dne 18. 

3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 20. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

 

Ta odlok začasno podaljšuje veljavnost dovoljenj oziroma 

spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge, ki jim 

veljavnost poteče od uveljavitve tega odloka do 30. aprila 

2020. 

 

Dovoljenjem oziroma spričevalom iz prejšnjega člena, ki jim 

veljavnost poteče od uveljavitve tega odloka do 30. aprila 

2020, se veljavnost podaljša do 30. julija 2020. 

 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

Odlok o dopolnitvi 

Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga 

in storitev 

potrošnikom v 

Republiki Sloveniji 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi z 2., 3. in 

4. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Sprejet: 18. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. l. RS, 

št. 29/20 z dne 18. 

3. 2020. 

 

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

25/20) se za 2. členom doda nov, 2.a člen, ki se glasi: 

 

(1) Za prodajalne z živili iz prve alineje prvega odstavka 

prejšnjega člena se določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure 

(lahko tudi prej) in najmanj do 20.00 ure. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0598/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0598/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0598/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0598/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0598/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0598/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0598/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0598/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-dovoljenj-oziroma-spriceval-osebam-ki-opravljajo-varnostno-kriticne-naloge-v-zelezniskem-prometu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#%C2%BB2.a%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#%C2%BB2.a%C2%A0%C4%8Dlen
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Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Ta odlok začne 

veljati 19. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

 

(2) Ranljivim skupinam (npr. invalidom, upokojencem, 

nosečnicam) mora biti v času od 8.00 do 10.00 ure omogočena 

prednost pri nakupu (npr. pri vstopu v trgovino, pri blagajni). 

 

(3) Ob nedeljah in dela prostih dnevih iz 1. in 2. člena Zakona 

o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS, št. 112/05 – 

uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 in 

83/16) so zaprte vse prodajalne iz prejšnjega člena, razen 

bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprte.«. 

 

Odlok o začasni 

prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga 

in storitev 

neposredno 

potrošnikom šolam 

vožnje in 

pooblaščenim 

organizacijam s 

področja voznikov in 

vozil v Republiki 

Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

v zvezi z 

2. in 3. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 17. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. l. RS, 

št. 27/20 z dne 17. 

3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 18. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

Začasno se prepovedujeta ponujanje in prodajanje blaga in 

storitev neposredno potrošnikom na območju Republike 

Slovenije, in sicer se: 

– gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim 

zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter 

samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo 

dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, prepove 

opravljati to dejavnost, 

– pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom 

posameznikom, ki izvajajo program dodatnega usposabljanja 

voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za 

varno vožnjo in program izobraževanja in dodatnega 

usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja 

voznikov začetnikov in za varno vožnjo, prepove izvajanje teh 

programov, 

– pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom 

posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, 

strokovne organizacije in pooblaščene registracijske 

organizacije, se prepove opravljati te naloge. 

 

Gornja prepoved velja do 16. aprila 2020  

 

Z namenom, 

da se omeji 

gibanje 

prebivalstva in 

zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
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Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi iz 

prejšnjega člena potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. 

aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020. 

 

Odlok o prepovedi 

opravljanja zračnih 

prevozov v Republiki 

Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi z drugim 

odstavkom 11. člena 

Zakona o letalstvu in 

39. členom Zakona 

o nalezljivih boleznih  

Sprejet: 16. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. l. RS, 

št. 26/20 z dne 16. 

3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 17. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

 

Prepove se opravljanje mednarodnega rednega in posebnega 

(čarterskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov 

splošnega letalstva s pristanki na območja javnih letališč 

državnega in lokalnega pomena, in sicer za obdobje: 

– od 17. marca 2020 (od 00:00 ure) do 30. marca 2020 (do 

24:00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v 

Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter 

– od 17. marca 2020 (od 00:00 ure) do preklica za mednarodni 

zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice Evropske 

unije. 

 

Odlok v 2. členu določa izjeme. 

 

Zaradi 

zagotavljanja 

varnosti ljudi in 

premoženja. 

Odlok o začasni 

prepovedi izvajanja 

tehničnih pregledov 

in drugih postopkov 

v zvezi z registracijo 

motornih vozil ter 

dela v tahografskih 

delavnicah v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

v zvezi z 

2. in 3. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 16. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. l. RS, 

št. 26/20 z dne 16. 

3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 17. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

 

S tem odlokom se začasno prepovedujeta izvajanje tehničnih 

pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih 

vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. 

 

Prepoved velja do 16. aprila 2020. 

 

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem 

motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, 

ki jim zaradi prepovedi iz prejšnjega člena poteče veljavnost 

od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 

16. maja 2020. 

 

Z namenom, 

da se omeji 

gibanje 

prebivalstva in 

zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

Odlok o začasni 

prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga 

in storitev 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

v zvezi z 

Sprejet: 15. 3. 

2020. 

 

S tem odlokom se začasno prepoveduje ponujanje in 

prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na 

območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene 

storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno 

rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne 

Z namenom, 

da se omeji 

gibanje 

prebivalstva in 

zaradi 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0577/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0577/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0577/odlok-o-prepovedi-opravljanja-zracnih-prevozov-v-republiki-sloveniji
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
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potrošnikom v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

 

2., 3. in 4. točko 

prvega odstavka 39. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Objava: Ur. L. RS, 

št. 25/20 z dne 15. 

3. 2020. 

 

 

Ta odlok začne 

veljati 16. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske 

storitve, storitve iger na srečo. 

 

Ne glede gornjo prepoved, prepoved ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom ne velja za: 

– prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na 

kmetiji, 

– lekarne, 

– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 

pripomočki, 

– program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, 

– kmetijske prodajalne, 

– bencinske servise, 

– banke, 

– pošto, 

– dostavne službe, 

– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter 

– druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in 

zdravja.  

 

Izvzeto je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom 

na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.  

 

Izvzete so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih 

odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.  

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje v roku 24 ur od začetka 

veljavnosti tega odloka izda priporočila glede omejitev števila 

potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem 

se ponuja in prodaja blago in storitve iz prvega odstavka 2. 

člena tega odloka glede na kvadraturo posameznega 

poslovnega prostora. 4. člen Prepovedi iz tega odloka veljajo 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
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do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki 

ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Odlok o začasni 

prepovedi in 

omejitvah javnega 

prevoza potnikov v 

Republiki Sloveniji 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI.) 

 

 Sprejet: 14. 3. 

2020. 

 

 

Uradni list RS, št. 

24/20 z dne 15. 3. 

2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 16. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov 

v Republiki Sloveniji. 

 

Na ozemlju Republike Slovenije se prepove izvajanje javnega 

linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega prevoza 

potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, 

občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega 

prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu, razen 

avtotaksi prevozov. 

 

Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred 

vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo 

delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. 

 

Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike prevozov, ki so 

potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe 

javnega sektorja. Pri teh prevozih za ustrezno zaščito voznikov 

in potnikov poskrbita njihov organizator in izvajalec. 

 

Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za 

infrastrukturo. 

 

Prepove se prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in 

krožno kabinskimi žičnicami. Ta prepoved ne velja v primerih 

nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja in za 

osebe, ki so pred uveljavitvijo tega odloka opravile prevoz z 

napravami iz prejšnjega odstavka in se vračajo nazaj po 

uveljavitvi tega odloka. 

Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za 

infrastrukturo. 

 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0566/odlok-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0566/odlok-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0566/odlok-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0566/odlok-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0566/odlok-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
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Prepovedi in omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja 

razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v 

Uradnem listu. 

 

 

Varovalna, zaščitna in druga zdravstvena oprema ter zdravila 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Odlok o omejitvi 

izdaje zdravil za 

uporabo v humani 

medicini pri 

izvajalcih lekarniške 

dejavnosti ter 

povečanju izdelave 

dezinfekcijskih 

sredstev za površine 

in roke 

 

Organ: Vlada RS 

 

4. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 22. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 56/20 z 

dne 22. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 23. 4. 

2020. 

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 začasno določa posebni pogoj glede izdaje zdravil 

za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške 

dejavnosti, razen v bolnišničnih lekarnah, (v nadaljnjem 

besedilu: izvajalec lekarniške dejavnosti) ter povečanje 

izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke. 

 

Izvajalec lekarniške dejavnosti lahko izda zdravilo za uporabo 

v humani medicini brez recepta v količini enega pakiranja na 

osebo. 

 

Izvajalci lekarniške dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za 

izdelavo galenskih zdravil iz 83. člena Zakona o lekarniški 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19), 

povečajo izdelavo dezinfekcijskih sredstev za površine in 

roke. 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 

strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 

uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi, ter o 

tem obvesti državni zbor in javnost. 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0833/odlok-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
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Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o 

omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri 

izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave 

dezinfekcijskih sredstev za površine in roke (Uradni list RS, 

št. 22/20). 

 

Odlok o omejitvi 

predpisovanja in 

izdaje zdravil z 

učinkovino klorokin, 

hidroksiklorokin ali 

azitromicin 

 

Organ: Vlada RS 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi s 4. točko 

prvega odstavka 39. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih 

Sprejet: 3. 4. 2020 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 43/20 z 

dne 3. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 4. 4. 

2020. 

 

 S tem odlokom se v času trajanja epidemije COVID-19 omeji 

predpisovanje in izdaja zdravil z učinkovino: 

‒ klorokin s klasifikacijsko oznako P01BA01 po 

anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem 

besedilu: klorokin), 

‒ hidroksiklorokin s klasifikacijsko oznako P01BA02 po 

anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem 

besedilu: hidroksiklorokin) ali 

‒ azitromicin s klasifikacijsko oznako J01FA10 po 

anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem 

besedilu: azitromicin). 

 

Predpisovanje in izdaja zdravil z učinkovino klorokin ali 

hidroksiklorokin, ki se v skladu z odobrenimi indikacijami 

uporabljajo za zdravljenje pacientov z revmatoidnim artritisom 

ali eritematoznim lupusom, se omeji z namenom, da se 

navedenim pacientom trajno zagotovi nemotena in ustrezna 

preskrba s temi zdravili. 

 

Ne glede na prejšnji odstavek je zdravila iz prejšnjega 

odstavka dovoljeno uporabljati tudi za zdravljenje pacientov, 

obolelih zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2, vendar le za 

okužbe v okviru bolnišničnega zdravljenja. 

 

Zdravila z učinkovino azitromicin se omeji z namenom, da se 

zagotovi uporaba tega zdravila le za zdravljenje pacientov v 

okviru odobrenih indikacij. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0725/odlok-o-omejitvi-predpisovanja-in-izdaje-zdravil-z-ucinkovino-klorokin-hidroksiklorokin-ali-azitromicin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0725/odlok-o-omejitvi-predpisovanja-in-izdaje-zdravil-z-ucinkovino-klorokin-hidroksiklorokin-ali-azitromicin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0725/odlok-o-omejitvi-predpisovanja-in-izdaje-zdravil-z-ucinkovino-klorokin-hidroksiklorokin-ali-azitromicin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0725/odlok-o-omejitvi-predpisovanja-in-izdaje-zdravil-z-ucinkovino-klorokin-hidroksiklorokin-ali-azitromicin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0725/odlok-o-omejitvi-predpisovanja-in-izdaje-zdravil-z-ucinkovino-klorokin-hidroksiklorokin-ali-azitromicin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0725/odlok-o-omejitvi-predpisovanja-in-izdaje-zdravil-z-ucinkovino-klorokin-hidroksiklorokin-ali-azitromicin
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Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin sme 

predpisati le zdravnik specialist revmatolog, in sicer za 

zdravljenje pacientov z revmatoidnim artritisom ali 

eritematoznim lupusom, ali izbrani osebni zdravnik, kadar po 

navodilu zdravnika specialista revmatologa nadaljuje 

zdravljenje pacienta. 

 

Ne glede na 210. člen Pravil obveznega zdravstvenega 

zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 

35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 

33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 

25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) 

se zdravilo z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin ne sme 

predpisovati na recept za lastno uporabo ali na samoplačniški 

recept. 

 

Zdravila z učinkovino azitromicin ni dovoljeno predpisati na 

samoplačniški recept. 

 

Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin se izdajo na 

recept v količini, ki ustreza zdravljenju pacienta z revmatoidnim 

artritisom ali eritematoznim lupusom za obdobje enega 

meseca. 

 

Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin se smejo 

izdati le na podlagi recepta zdravnika specialista revmatologa 

ali izbranega osebnega zdravnika v primerih iz prvega 

odstavka prejšnjega člena. 

 

Izdaja zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin na 

samoplačniški recept ali na recept za lastno uporabo ni 

dovoljenja. 
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Izdaja zdravil z učinkovino azitromicin na samoplačniški recept 

ni dovoljena. 

 

Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, 

kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Uredba o dopolnitvi 

Uredbe o določitvi 

najvišjih cen 

varovalne, zaščitne 

in druge zdravstvene 

opreme 

 

Organ: Vlada RS 

3. in 4. točka prvega 

odstavka 8. člena in 

1. točka 9. člena 

Zakona o kontroli 

cen 

Sprejet: 17. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. l. RS, 

št. 27/20 z dne 17. 

3. 2020. 

 

Ta uredba začne 

veljati 17. marca 

2020 ob 18.00. 

 

Določitev najvišje cene varovalne, zaščitne in druge 

zdravstvene opreme iz 2. Člena Zakona o kontroli cen ne 

velja za opravljanje javne gospodarske službe oblikovanja in 

uporabe državnih blagovnih rezerv Zavoda Republike 

Slovenije za blagovne rezerve. 

 

Pravilnik o 

spremembah 

Pravilnika o 

določanju cen 

zdravil za uporabo v 

humani medicini 

 

Organ: minister za 

zdravje 

tretji odstavek 158. 

člena Zakona o 

zdravilih 

Sprejem: 16. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. l. RS, 

št. 26/20 z dne 16. 

3. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti:  17. 

marec 2020. 

 

Vrednost PEC se izračuna na podlagi primerjalne cene 

zdravil. (2) Osnova za izračun primerjalne cene zdravil so 

cene zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev v primerjalnih 

državah Avstriji, Franciji in Nemčiji (v nadaljnjem besedilu: 

primerjalne države). 

 

Sestavine vloge, če v primerjalnih državah ni niti generičnega 

niti originalnega zdravila 

 

Odlok o prenehanju 

veljavnosti Odredbe 

o prepovedi prometa 

zaščitnih sredstev 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

v zvezi z 

Sprejet: 15. 3. 

2020. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o 

prepovedi prometa zaščitnih sredstev (Uradni list RS, št. 

21/20). 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0725/odlok-o-omejitvi-predpisovanja-in-izdaje-zdravil-z-ucinkovino-klorokin-hidroksiklorokin-ali-azitromicin/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0725/odlok-o-omejitvi-predpisovanja-in-izdaje-zdravil-z-ucinkovino-klorokin-hidroksiklorokin-ali-azitromicin/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0583/uredba-o-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-najvisjih-cen-varovalne-zascitne-in-druge-zdravstvene-opreme
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0583/uredba-o-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-najvisjih-cen-varovalne-zascitne-in-druge-zdravstvene-opreme
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0583/uredba-o-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-najvisjih-cen-varovalne-zascitne-in-druge-zdravstvene-opreme
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0583/uredba-o-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-najvisjih-cen-varovalne-zascitne-in-druge-zdravstvene-opreme
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0583/uredba-o-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-najvisjih-cen-varovalne-zascitne-in-druge-zdravstvene-opreme
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0583/uredba-o-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-najvisjih-cen-varovalne-zascitne-in-druge-zdravstvene-opreme
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0579/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-dolocanju-cen-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0579/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-dolocanju-cen-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0579/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-dolocanju-cen-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0579/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-dolocanju-cen-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0579/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-dolocanju-cen-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0579/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-dolocanju-cen-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0567/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odredbe-o-prepovedi-prometa-zascitnih-sredstev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0567/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odredbe-o-prepovedi-prometa-zascitnih-sredstev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0567/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odredbe-o-prepovedi-prometa-zascitnih-sredstev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0567/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odredbe-o-prepovedi-prometa-zascitnih-sredstev
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Organ: Vlada RS 4. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih 

Objava: Ur. L. RS, 

št. 25/20 z dne 15. 

3. 2020. 

 

 

Ta odlok začne 

veljati 15. marca 

2020 ob 19.00 uri. 

 

Odredba o omejitvi 

izdaje zdravil za 

uporabo v humani 

medicini pri 

izvajalcih lekarniške 

dejavnosti ter 

povečanju izdelave 

dezinfekcijskih 

sredstev za površine 

in roke 

 

Organ: minister za 

zdravje. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

 

4. točke prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih 

 

 

Sprejeta 13.3. 

2020. 

 

Uradni list RS, št. 

22/20 z dne 13. 3. 

2020. 

 

Ta odredba začne 

veljati 13. marca 

2020 ob 19. uri. 

S to odredbo se, dokler ne preneha nevarnost širjenja 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), izvajalcem 

lekarniške dejavnosti, razen bolnišničnih lekarn, omeji izdaja 

zdravil za uporabo v humani medicini na recept in brez recepta 

ter odredi povečanje izdelave dezinfekcijskih sredstev za 

površine in roke. 

 

Izvajalec lekarniške dejavnosti lahko izda: 

‒ zdravilo za uporabo v humani medicini na recept v količini, ki 

ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega meseca; 

‒ zdravilo za uporabo v humani medicini brez recepta v količini 

enega pakiranja na osebo. 

 

Izvajalci lekarniške dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za 

izdelavo galenskih zdravil iz 83. člena Zakona o lekarniški 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19), povečajo 

izdelavo dezinfekcijskih sredstev za površine in roke.  

 

 

Odredba o 

prepovedi prometa 

zaščitnih sredstev 

 

Organ: minister za 

zdravje. 

4. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih  

Sprejem: 13. 3. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 21/20 z dne 

13. 3. 2020. 

 

S to odredbo se vsem, ki v Republiki Sloveniji razpolagajo z 

zaščitnimi sredstvi, katerih namen je zaščita zdravstvenih 

delavcev in zdravstvenih sodelavcev pri obravnavi in 

zdravljenju pacientov, okuženih z nalezljivo boleznijo SARS-

CoV-2 (COVID-19), prepove promet z navedenimi sredstvi na 

in izven območja Republike Slovenije, razen za potrebe 

oskrbovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti, Policije, 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0551/odredba-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0551/odredba-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0551/odredba-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0551/odredba-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0551/odredba-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0551/odredba-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0551/odredba-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0551/odredba-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0551/odredba-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0551/odredba-o-omejitvi-izdaje-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini-pri-izvajalcih-lekarniske-dejavnosti-ter-povecanju-izdelave-dezinfekcijskih-sredstev-za-povrsine-in-roke
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0543/odredba-o-prepovedi-prometa-zascitnih-sredstev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0543/odredba-o-prepovedi-prometa-zascitnih-sredstev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0543/odredba-o-prepovedi-prometa-zascitnih-sredstev
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Ta odredba začne 

veljati 13. marca 

2020 ob 16. uri. 

Slovenske vojske ter sil za zaščito, reševanje in pomoč v 

Republiki Sloveniji. 

 

Med zaščitna sredstva iz prejšnjega člena spadajo: 

– sredstva za osebno in skupinsko zaščito (zaščitne rokavice, 

zaščitni kombinezoni, zaščitne obleke, zaščitne maske (FFFP 

2 ali IIR, FFFP 3, troslojne kirurške z vrvicami) in očala), 

– razkužila, 

– druga sredstva in izdelki, ki so lahko uporabljeni za zaščito 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pred 

nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

 

Razkuževanje 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Odlok o prenehanju 

veljavnosti Odloka o 

obveznem 

razkuževanju 

večstanovanjskih 

stavb 

 

Organ: Vlada RS. 

 

2. člen Zakona o 

Vladi Republike 

Slovenije ter v zvezi 

s prvim odstavkom 

9. člena in drugim 

odstavkom 26. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 13. 5. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 67/20 z dne 

13. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 14. 5. 

2020. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list 

RS, št. 37/20). 

 

Odredba o 

začasnem odstopu 

od obveznosti za 

denaturiranje 

Šesti odstavek 

72. člena Zakona o 

trošarinah. 

Sprejeta: 20. 4. 

2020. 

 

S to odredbo se kot začasni ukrep zaradi epidemije COVID-19 

za etilni alkohol, ki se porabi za proizvodnjo razkužil v skladu s 

4. točko prvega odstavka 72. člena Zakona o trošarinah 

Zaradi 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1024/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1024/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1024/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1024/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1024/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1024/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0842/odredba-o-zacasnem-odstopu-od-obveznosti-za-denaturiranje-etilnega-alkohola-oproscenega-placila-trosarine-za-proizvodnjo-razkuzil
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0842/odredba-o-zacasnem-odstopu-od-obveznosti-za-denaturiranje-etilnega-alkohola-oproscenega-placila-trosarine-za-proizvodnjo-razkuzil
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0842/odredba-o-zacasnem-odstopu-od-obveznosti-za-denaturiranje-etilnega-alkohola-oproscenega-placila-trosarine-za-proizvodnjo-razkuzil
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0842/odredba-o-zacasnem-odstopu-od-obveznosti-za-denaturiranje-etilnega-alkohola-oproscenega-placila-trosarine-za-proizvodnjo-razkuzil
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etilnega alkohola, 

oproščenega plačila 

trošarine, za 

proizvodnjo razkužil 

 

Organ: Minister za 

finance. 

 

Objava: Uradni list 

RS št. 58/20 z dne 

24. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 25. 4. 

2020. 

(Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1), 

podrobneje ureja odstop od zahteve za denaturiranje. 

 

V zahtevku iz šestega odstavka 72. člena ZTro-1 proizvajalec 

razkužil navede identifikacijske podatke vložnika, lokacijo 

proizvodnje, okvirno količino etilnega alkohola, uporabljenega 

za proizvodnjo razkužil, normativ porabe etilnega alkohola, 

podatek o vol. % etilnega alkohola v proizvedenem razkužilu 

in identifikacijske podatke dobaviteljev etilnega alkohola. 

Vzorec obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega stavka 

je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike 

Slovenije. Davčni organ odloči o odstopu od zahteve za 

denaturiranje v roku osmih dni od dneva prejema zahtevka. 

 

Proizvajalec razkužila vodi evidenco o nabavi, gibanju, porabi 

in zalogah etilnega alkohola po količini in vrednosti, 

knjigovodsko spremlja količino proizvedenih razkužil, 

zagotavlja natančen vpogled v porabo etilnega alkohola in 

stanje zalog razkužil, za proizvodnjo katerih je bil etilni alkohol 

porabljen, in sproti obvešča davčni organ o vseh spremembah 

podatkov, ki so bili navedeni v zahtevku iz prejšnjega 

odstavka. 

 

Odstop od zahteve za denaturiranje se v skladu s to odredbo 

lahko odobri le za etilni alkohol, pridobljen za uporabo v 

proizvodnji razkužil, ki vsebujejo najmanj 60 vol. % etilnega 

alkohola. 

 

Za etilni alkohol, pridobljen od dobavitelja, ki je proizvajalec, 

uvoznik ali prejemnik etilnega alkohola v Sloveniji, ali ga 

proizvajalec razkužila sam proizvede, vnese oziroma uvozi v 

Slovenijo, se z izdajo dovoljenja davčnega organa za odstop 

od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola šteje, da je bil 

denaturiran. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0842/odredba-o-zacasnem-odstopu-od-obveznosti-za-denaturiranje-etilnega-alkohola-oproscenega-placila-trosarine-za-proizvodnjo-razkuzil
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0842/odredba-o-zacasnem-odstopu-od-obveznosti-za-denaturiranje-etilnega-alkohola-oproscenega-placila-trosarine-za-proizvodnjo-razkuzil
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0842/odredba-o-zacasnem-odstopu-od-obveznosti-za-denaturiranje-etilnega-alkohola-oproscenega-placila-trosarine-za-proizvodnjo-razkuzil
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0842/odredba-o-zacasnem-odstopu-od-obveznosti-za-denaturiranje-etilnega-alkohola-oproscenega-placila-trosarine-za-proizvodnjo-razkuzil
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Ukrep iz te odredbe velja do prenehanja razlogov zanj, kar 

ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 

2020. 

 

Odlok o uporabi 

etanola v 

dezinfekcijskih 

sredstvih 

 

Organ: Vlada RS. 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije  

ter v zvezi s 4. točko 

prvega odstavka 39. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

 

Sprejeto: 

31. 3. 2020. 

 

Objavljeno: Uradni 

list RS, št. 40/20 z 

dne 31. 3. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

1. 4. 2020. 

S tem odlokom se začasno določajo posebni pogoji glede 

dobaviteljev etanola (CAS-številka: 64-17-5), kot aktivne snovi 

za proizvodnjo dezinfekcijskih sredstev za zagotavlj. 

 

(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 5. člena Uredbe o 

izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na 

trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18) se za 

proizvodnjo biocidnih proizvodov vrste 1 in 2 z aktivno snovjo 

etanol, ki so vpisani v Register biocidnih proizvodov, lahko 

uporablja etanol, katerega proizvajalec ali uvoznik ni vključen 

v seznam iz prvega odstavka 95. člena Uredbe (EU) št. 

528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 

2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL 

L št. 167 z dne 27. 6. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z 

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1825 z dne 8. avgusta 

2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta za vključitev zgoščenega jabolčnega soka 

kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (UL L št. 279 z dne 31. 

10. 2019, str. 19). 

 

(2) Etanol, pridobljen s fermentacijo sladkorjev in hidracijo 

etilena, se lahko v skladu s prejšnjim odstavkom uporablja brez 

nadaljnjih omejitev. Uporabo etanola, pridobljenega po drugih 

postopkih, v dezinfekcijskih Odlok o uporabi etanola v 

dezinfekcijskih sredstvihza osebno higieno odobri Urad 

Republike Slovenije za kemikalije, če na podlagi proizvodnih in 

tehničnih specifikacij, vključno s kemijsko sestavo, ki jih 

predložijo dobavitelji ali formulatorji pred dajanjem v promet 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0707/odlok-o-uporabi-etanola-v-dezinfekcijskih-sredstvih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0707/odlok-o-uporabi-etanola-v-dezinfekcijskih-sredstvih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0707/odlok-o-uporabi-etanola-v-dezinfekcijskih-sredstvih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0707/odlok-o-uporabi-etanola-v-dezinfekcijskih-sredstvih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0707/odlok-o-uporabi-etanola-v-dezinfekcijskih-sredstvih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0707/odlok-o-uporabi-etanola-v-dezinfekcijskih-sredstvih
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oziroma uporabo za proizvodnjo, ugotovi, da ne povzroča 

tveganj za zdravje ljudi. 

 

Razširitev uporabe etanola iz tega odloka velja do prenehanja 

razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s 

sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Odlok o obveznem 

razkuževanju 

večstanovanjskih 

stavb 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI 14. 5. 

2020.) 

2. člen in osmi 

odstavka 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi s prvim 

odstavkom 9. člena 

in drugim odstavkom 

26. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

 

Sprejet: 

28. 3. 2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 37/20 z 

dne 28. 3. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

29. 3. 2020 

S tem odlokom se določi obvezno razkuževanje 

večstanovanjskih stavb. 

 

Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se 

najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v 

skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah. 

Razkuževanje iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali 

zagotovi, da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere 

upravnik, ali pa razkuževanje opravi eden od etažnih lastnikov, 

če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more 

zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. Pogostost razkuževanja 

je v posamezni večstanovanjski stavbi odvisna od števila 

posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. 

 

Oprema v skupnih prostorih iz prejšnjega odstavka je zlasti: 

‒ kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, 

‒ ograje v večstanovanjski stavbi, 

‒ stikala za upravljanje in kabine dvigala, 

‒ stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe, 

‒ oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni 

uporabi pričakovati več stikov rok s površinami. 

 

Upravnik večstanovanjske stavbe na vidnem mestu, pred 

vstopom v dvigalo večstanovanjske stavbe, namesti opozorilo: 

»Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe 

COVID-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19). 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0684/odlok-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0684/odlok-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0684/odlok-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0684/odlok-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
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uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu 

ali ust ter si umijte roke.«. 

 

V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi 

nimajo upravnika, morajo obveznosti iz tega odloka zagotoviti 

lastniki v večstanovanjskih stavbah. 

 

Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb v skladu s tem 

odlokom velja do prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi Vlada 

Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

 

 

Mejni prehodih – začasno prenehanje obratovanja in pogoji vstopa 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Odlok o odrejanju in 

izvajanju ukrepov za 

preprečitev širjenja 

nalezljive bolezni 

COVID-19 na mejnih 

prehodih na zunanji 

meji in na kontrolnih 

točkah na notranjih 

mejah Republike 

Slovenije 

 

Organ: Vlada RS. 

 

1. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 25. 5. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 76/20 z dne 

25. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 26. 5. 

2020. 

S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov 

nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-

19) določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah 

notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko 

Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino 

dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije. 

 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko državljani Republike 

Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in 

Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem 

območju, imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje 

in opravljajo kmetijsko-poljedelska-gozdarska dela, prestopijo 

mejo tudi izven kontrolnih točk, določenih s tem odlokom, 

vendar v tem primeru ne smejo zapuščati svojega zemljišča z 

namenom gibanja v notranjosti države. 

Zaradi 

preprečitve 

ponovnih 

izbruhov 

nalezljive 

bolezni 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
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Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z 

Italijansko republiko so naslednje: 

1. Vrtojba ‒ St. Andrea, 

2. Fernetiči ‒ Fernetti, 

3. Škofije ‒ Rabuiese, 

4. Krvavi potok ‒ Pesse, 

5. Robič ‒ Stupizza, 

6. Rateče ‒ Fusine, 

7. Predel – Predil, 

8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San 

Gabriele), 

9. Neblo ‒ Vallico di Venco, 

10. Gorjansko ‒ San Pelagio. 

 

Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5., 6., 7., 8., 9. in 

10. točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim 

delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila 

lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje 

zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih 

dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. 

 

Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z 

Republiko Avstrijo so naslednje: 

1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg, 

2. Kuzma – Bonisdorf, 

3. Holmec – Grablach, 

4. Karavanke – Karawankentunnel, 

5. Jurij – Langegg, 

6. Vič – Lavamund, 

7. Ljubelj – Loibltunnel, 

8. Trate – Mureck, 

9. Radlje – Radlpass, 

10. Svečina ‒ Berghausen, 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
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11. Gederovci – Sicheldorf, 

12. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn), 

13. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse), 

14. Korensko sedlo – Wurzenpass, 

15. Jezersko ‒ Seebergsattel, 

16. Pavličevo sedlo – Paulitschattel, 

17. Kramarovci ‒ St. Anna am Aigen, 

18. Gerlinci ‒ Pölten, 

19. Cankova – Zelting. 

 

Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z 

Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn). 

 

Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2., 5., 15., 16., 

17., 18. in 19. točke prvega odstavka tega člena je dovoljen 

samo dnevnim delovnim migrantom in dvolastnikom ter 

najemnikom zemljišč v obmejnem območju na podlagi potrdila 

delodajalca oziroma izpiska iz zemljiške knjige ali najemne 

pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov. 

 

Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah na 

mejnem območju z Madžarsko, in sicer: 

1. Dolga vas – Redics, 

2. Hodoš – Bajansenye, 

3. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút), 

4. Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út), 

5. Čepinci – Ketvolgy. 

 

Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2. in 5. točke 

prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim delovnim 

migrantom in dvolastnikom ter najemnikom na podlagi potrdila 

delodajalca oziroma izpiska iz zemljiške knjige ali najemne 

pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
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Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni 

promet so naslednje: 

– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana), 

– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor), 

– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož). 

 

Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni promet 

zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje 

higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-

19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni 

strani NIJZ. 

 

Kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni 

pomorski promet so naslednje: 

– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni 

pomorski promet), 

– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski 

promet). 

 

Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski 

promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in 

izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni 

COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na spletni 

strani NIJZ. 

 

Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v 

dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne 

točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z 

obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča za 

kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka določi čas odprtja 

posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih 

točk objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega 

obveščanja. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
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Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije 

kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 

3. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka ter zaporo 

vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko, Republiko 

Avstrijo in Madžarsko. 

 

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali 

začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali 

drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu 

iz drugega odstavka tega člena, se zaradi morebitne okužbe z 

virusom SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom 19. člena 

Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – 

uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi 

karantena za obdobje 14 dni. 

 

Ureditev iz prejšnjega odstavka ne velja za državljane 

Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, za ostale pa se odpravlja 

postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v državah 

Evropske unije in schengenskega območja in na podlagi 

dvostranskih tehničnih dogovorov s temi državami ali v okviru 

splošnega dogovora na ravni Evropske unije, če bo ta dosežen 

hitreje. Vlada Republike Slovenije s sklepom določi in 

spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko 

Slovenijo v skladu s tem členom. Seznam in njegove 

spremembe se ažurno objavljajo na spletnih straneh NIJZ in 

Ministrstva za zunanje zadeve. Na podlagi ocene NIJZ o 

epidemiološki situaciji in obvestila Ministrstva za notranje 

zadeve o doseženih dvostranskih tehničnih dogovorih s 

posamičnimi državami lahko Vlada Republike Slovenije s 

sklepom seznam dopolni. 
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Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki 

nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu 

meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali 

izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z 

virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, 

težko dihanje). 

 

Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na 

zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 

Republike Slovenije zdravstvena služba preverja zdravstveno 

stanje oseb, ki prehajajo mejo. 

 

Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen državljane 

Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, se na primeren način 

seznani z navodili NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje 

širjenja bolezni COVID-19. 

 

Prejšnji člen se ne uporablja za: 

1. čezmejnega dnevnega oziroma tedenskega delovnega 

migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic 

Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar 

ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za 

prehajanje meje kot dnevni oziroma tedenski delovni migrant; 

2. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki 

se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa 

oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o 

opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v 

skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se 

vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid 

testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. 

Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja 

storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki 

Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov 
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prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na 

SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni; 

3. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju 

mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s 

»Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« 

iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih 

pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito 

zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih 

storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo 

ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil 

delodajalec; 

4. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz 

Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu; 

5. državljana Evropske unije ali druge države 

schengenskega območja, ki potuje čez Republiko Slovenijo v 

drugo državo v istem dnevu; 

6. osebo z diplomatskim potnim listom; 

7. osebo, ki opravlja storitve za zagotavljanje javne službe 

(npr. energetika, zdravstvo, promet, komunala), za katere ji je 

potrdilo izdalo pristojno ministrstvo in bi neizvajanje teh storitev 

zaradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali 

gospodarsko škodo; 

8. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, 

gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za 

Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh 

nalog; 

9. državljana Republike Slovenije, Republike Hrvaške, 

Republike Avstrije, Italijanske republike ali Madžarske, ki je 

dvolastnik ali najemnik zemljišč in ima svoja zemljišča na obeh 

straneh državne meje ter opravlja kmetijsko-poljedelska dela; 

10. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem 

pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi 

Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na 

dan prehoda meje; 
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11. osebo, ki prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in 

izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki 

Sloveniji, državah Evropske unije ali drugih državah 

schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili, 

ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se 

vračajo čez mejo v istem dnevu; 

12. osebo, ki dnevno ali občasno prehaja mejo, ker je 

zaposlena v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gostuje v 

Republiki Sloveniji ali tujini kot visokošolski učitelj ali je 

vključena v raziskovalni projekt v Republiki Sloveniji ali tujini in 

to izkazuje z ustreznimi dokazili; 

13. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika v 

državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja 

in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v istem dnevu 

ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba; 

14. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi 

vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez 

mejo v istem dnevu; 

15. osebo, ki je bližnji sorodnik državljana Republike 

Slovenije oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima 

stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi 

državi schengenskega območja; 

16. osebo, ki ima v Republiki Sloveniji v lastništvu 

nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in 

poseduje dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi 

člani; 

17. osebo, ki ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo 

nočitve turističnega obrata in to izkazuje z dokazilom 

rezervacije.  

 

Osebi, ki prihaja iz tretje države, se zaradi morebitne okužbe z 

virusom SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom 19. člena 

Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – 
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uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi 

karantena za obdobje 14 dni. 

 

Osebi iz prejšnjega odstavka, ki v Republiki Sloveniji nima 

stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga 

ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega 

prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer 

bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če 

tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali 

začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer 

bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne 

dovoli. 

 

Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava opravljati 

delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki 

je naveden v potrdilu delodajalca, s katero se oseba izkaže ob 

vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje 

pred prestopom državne meje. Delodajalec iz prejšnjega 

stavka mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, 

ki so določeni v odločbi o karanteni, ter tudi prehrano in 

varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti v 

skladu s priporočilom NIJZ glede prestajanja karantene, ki je 

objavljeno na spletni strani NIJZ. 

 

Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija osebi iz 

prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko Slovenijo 

odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov 

stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer 

bo v Republiki Sloveniji nastanjena) ter ji da informacije NIJZ 

o karanteni in postopku odreditve karantene. Zbrane podatke 

policija posreduje NIJZ. 

 

Prejšnji člen se ne uporablja za: 
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1. osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in 

zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo 

o datumu in uri pogreba; 

2. osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali 

iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz 

tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z 

opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to 

izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega 

prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati 

napotitev osebe s strani delodajalca; 

3. osebe z diplomatskim potnim listom; 

4. osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve, za katere 

jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi 

neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do 

večje družbene ali gospodarske škode; 

5. pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, 

gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za 

Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja 

svojih nalog; 

6. osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo 

državo v istem dnevu; 

7. osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in 

izobraževanje ali znanstveno raziskovanje in to izkazujejo z 

ustreznimi dokazili ter predložijo negativni izvid testa na SARS-

CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni; 

8. osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem 

pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji. 

 

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov 

sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike 

Slovenije, se v Republiko Slovenijo ne dovoli. 

 

Osebi, ki se ji odredi karantena v skladu s tem odlokom ali ji je 

bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko lokacija 
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oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, kot ji je 

bila odrejena. 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob 

upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še 

naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter 

o tem obvesti Državni zbor in javnost. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem 

širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na 

kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 68/20 in 71/20). 

 

Odlok o 

spremembah in 

dopolnitvah Odloka 

o odrejanju in 

izvajanju ukrepov, 

povezanih s 

preprečevanjem 

širjenja COVID-19, 

na mejnih prehodih 

na zunanji meji in na 

kontrolnih točkah na 

notranjih mejah 

Republike Slovenije 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 26. 5. 

2020.) 

2. člen Zakona o 

Vladi Republike 

Slovenije in v zvezi z 

drugo alinejo prvega 

odstavka 32. člena 

in 1. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih ter 

112. členom Zakona 

o nalogah in 

pooblastilih policije. 

Sprejet: 17. 5. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 71/20 z 

dne 17. 5. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 17. maja 

2020 ob 22.00. 

 

V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s 

preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na 

zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/20) se v 9. členu v 

prvem odstavku besedilo »Evropske unije in ni zapustila 

Evropske unije« nadomesti z besedilom »članicah Evropske 

unije ali drugih državah schengenskega območja ter ni 

zapustila Evropske unije oziroma schengenskega območja«. 

 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

 

»(5) Določba iz prvega odstavka tega člena se za osebe iz tega 

člena, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s 

stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, uveljavlja 

postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v sosednjih 

državah ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih 

dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami 

Evropske unije oziroma schengenskega območja ali v okviru 

splošnega dogovora na ravni Evropske unije, če bo ta dosežen 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
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hitreje. Vlada Republike Slovenije s sklepom določi in 

spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko 

Slovenijo v skladu s prvim odstavkom tega člena. Seznam in 

njegove spremembe se ažurno objavljajo na spletnih straneh 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za 

zunanje zadeve. Na podlagi ocene Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje o epidemiološki situaciji in obvestila Ministrstva 

za notranje zadeve o doseženih tehničnih dogovorih s 

posamičnimi državami lahko Vlada Republike Slovenije s 

sklepom seznam dopolni.«. 

 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 

 

V 10. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se 

glasijo: 

 

»(2) Osebi iz prejšnjega odstavka, ki v Republiki Sloveniji nima 

stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga 

ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega 

prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer 

bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če 

tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali 

začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer 

bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne 

dovoli. 

 

Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava opravljati 

delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki 

je naveden v potrdilu delodajalca, s katero se oseba izkaže ob 

vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje 

pred prestopom državne meje. Delodajalec iz prejšnjega 

stavka mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, 

ki so določeni v odločbi o karanteni ter tudi prehrano in 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti v 

skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

glede prestajanja karantene, ki je objavljeno na spletni strani 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 

Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija osebi iz 

prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko Slovenijo 

odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov 

stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer 

bo v Republiki Sloveniji nastanjena) ter ji da informacije 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje o karanteni in 

postopku odreditve karantene. Zbrane podatke policija 

posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.«. 

 

V 11. členu se: 

‒ v 2. točki za besedo »tranzitu« doda besedilo »in osebe, 

ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju 

mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za 

delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo 

ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev 

osebe s strani delodajalca«, 

‒ v 5. točki pika nadomesti z vejico ter dodata novi 6. in 7. 

točka, ki se glasita: 

»6. osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo 

državo v istem dnevu, 

7. osebe iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.«. 

 

Odlok o odrejanju in 

izvajanju ukrepov, 

povezanih s 

preprečevanjem 

širjenja COVID-19, 

na mejnih prehodih 

na zunanji meji in na 

2. člen Zakona o 

Vladi Republike 

Slovenije ter v zvezi 

z drugo alinejo 

prvega odstavka 

32. člena in 1. točko 

prvega odstavka 39. 

Sprejet: 14. 5. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 68/20 z 

dne 14. 5. 2020. 

 

S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov 

bolezni COVID-19 določijo ukrepi na zunanji meji in na 

kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu 

v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega 

obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike 

Slovenije. 

 

Zaradi 

preprečitve 

ponovnih 

izbruhov 

bolezni 

COVID-19. 
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kontrolnih točkah na 

notranjih mejah 

Republike Slovenije 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 26. 5. 

2020.) 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih 

in 112. členom 

Zakona o nalogah in 

pooblastilih policije. 

Začetek 

veljavnosti:  15. 5. 

2020. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko državljani Republike 

Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in 

Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem 

območju, imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje 

in opravljajo kmetijsko-poljedelska-gozdarska dela, prestopijo 

mejo tudi izven kontrolnih točk, določenih s tem odlokom, 

vendar v tem primeru ne smejo zapuščati svojega zemljišča z 

namenom gibanja v notranjosti države. 

 

Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z 

Italijansko republiko so naslednje: 

1. Vrtojba ‒ St. Andrea, 

2. Fernetiči ‒ Fernetti, 

3. Škofije ‒ Rabuese, 

4. Krvavi potok ‒ Pesse, 

5. Robič ‒ Stupizza, 

6. Rateče ‒ Fusine, 

7. Predel – Predil, 

8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San 

Gabriele), 

9. Neblo ‒ Vallico di Venco. 

 

Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5., 6., 7., 8. in 9. 

točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim delovnim 

migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne 

skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi 

nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih 

dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. 

 

Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z 

Republiko Avstrijo so naslednje: 

1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg, 

2. Kuzma – Bonisdorf, 

3. Holmec – Grablach, 
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4. Karavanke – Karawankentunnel, 

5. Jurij – Langegg, 

6. Vič – Lavamund, 

7. Ljubelj – Loibltunnel, 

8. Trate – Mureck, 

9. Radlje – Radlpass, 

10. Svečina ‒ Berghausen, 

11. Gederovci – Sicheldorf, 

12. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn), 

13. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse), 

14. Korensko sedlo – Wurzenpass, 

15. Jezersko ‒ Seebergsattel, 

16. Pavličevo sedlo – Paulitschattel, 

17. Kramarovci ‒ St. Anna am Aigen, 

18. Gerlinci ‒ Pölten, 

19. Cankova – Zelting. 

 

Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z 

Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn). 

 

Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2., 5., 15., 16., 

17., 18. in 19. točke prvega odstavka tega člena je dovoljen 

samo dnevnim delovnim migrantom in dvolastnikom ter 

najemnikom zemljišč v obmejnem območju na podlagi potrdila 

delodajalca ozirom izpiska iz zemljiške knjige ali najemne 

pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov. 

 

Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah na 

mejnem območju z Madžarsko, in sicer: 

1. Dolga vas – Redics, 

2. Hodoš – Bajansenye, 

3. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút), 

4. Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út), 

5. Čepinci – Ketvolgy. 
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Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2. in 5. točke 

prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim delovnim 

migrantom in dvolastnikom ter najemnikom na podlagi potrdila 

delodajalca ozirom izpiska iz zemljiške knjige ali najemne 

pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov. 

 

Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni 

promet so naslednje: 

– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana), 

– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor), 

– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož). 

 

Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni promet 

zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje 

higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 v 

skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 

Kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni 

pomorski promet so naslednje: 

– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni 

pomorski promet), 

– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski 

promet). 

 

Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski 

promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in 

izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-

19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje. 

 

Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v 

dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne 

točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z 
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obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča za 

kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka določi čas odprtja 

posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk 

objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega 

obveščanja. 

 

 

Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije 

kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 

3. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka ter zaporo 

vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko, Republiko 

Avstrijo in Madžarsko. 

 

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali 

začasno prebivališče v državah Evropske unije in ni zapustila 

Evropske unije za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) na meji vroči 

navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o izvajanju 

ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. 

 

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ob prehodu meje 

navaja, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali navaja 

očitne bolezenske znake, značilne za okužbo s tem virusom 

(povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), policija 

da navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega 

stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne 

medicinske pomoči. 

 

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki 

nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu 

meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali 

izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z 

virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, 

težko dihanje). 
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Oseba iz prvega odstavka tega člena mora ob pojavu 

morebitnih bolezenskih znakov kadarkoli v času bivanja v 

Republiki Sloveniji takoj obvestiti izbranega osebnega 

zdravnika, lečečega zdravnika ali službo nujne medicinske 

pomoči. 

 

Po navodilu epidemiološke službe Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje na mejnih prehodih na zunanji meji in na 

kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 

zdravstvena služba občasno preverja zdravstveno stanje 

oseb, ki prehajajo mejo. 

 

Osebi, ki prihaja iz tretje države, minister, pristojen za 

zdravje, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 

(COVID-19) v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 

prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karanteno 

za obdobje 14 dni. 

 

Prejšnji člen se ne uporablja za: 

1. osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in 

zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo 

o datumu in uri pogreba, 

2. osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali 

iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz 

tretjih držav v tranzitu, 

3. osebe z diplomatskim potnim listom, 

4. osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za 

katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, 

zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene 

prišlo do večje družbene ali gospodarske škode, 

5. pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, 

gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1031/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1031/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#10.%C2%A0%C4%8Dlen


Stanje na dan 26. 5. 2020 

111 
 

Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja 

svojih nalog. 

 

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov 

sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike 

Slovenije, se v Republiko Slovenijo ne dovoli. 

 

Osebi, ki se ji odredi karantena v skladu s tem odlokom ali ji je 

bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko lokacija 

oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, kot ji je 

bila odrejena. 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob 

upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še 

naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter 

o tem obvesti Državni zbor in javnost. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem 

širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na 

kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 50/20 in 64/20). 

 

Odlok o 

spremembah in 

dopolnitvah Odloka 

o odrejanju in 

izvajanju ukrepov, 

povezanih s 

preprečevanjem 

širjenja COVID-19, 

na mejnih prehodih 

na zunanji meji in na 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi z drugo 

alinejo prvega 

odstavka 32. člena 

in 1. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

Sprejet: 7. 5. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 64/20 z dne 

7. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

8. 5. 2020. 

 

V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s 

preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na 

zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20) se v 3. členu 

vprvem odstavku za 6. točko pika nadomesti z vejico ter dodajo 

nove 7., 8. in 9. točka, ki se glasijo: 

      7. Predel – Predil, 

¸     8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San 

Gabriele), 

9. Neblo ‒ Vallico di Venco.«. 
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kontrolnih točkah na 

notranjih mejah 

Republike Slovenije 

 

Organ: Vlada RS. 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 15. 5. 

2020.) 

 

boleznih in 

112. členom Zakona 

o nalogah in 

pooblastilih policije 

  Drugi odstavek se črta, dosedanji tretji odstavek, ki postane 

drugi odstavek, pa se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5., 6., 7., 

8. in 9. točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim 

delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila 

lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje 

zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih 

dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov.«. 

 

V 4. členu se v prvem odstavku za 9. točko doda nova 9.a 

točka, ki se glasi: 

»9.a Svečina ‒ Berghausen,«. 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem 

območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld 

(Eisenbahn).«. 

 

V 5. členu se drugi odstavek črta, dosedanji tretji odstavek pa 

postane drugi odstavek. 

 

Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi: 

 

Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v 

dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne 

točke iz 3., 4. in 5. člena tega odloka določi čas odprtja 

posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk 

objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega 

obveščanja.«. 

 

V 8. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 

 “2. čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o 

delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano 
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izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski 

delovni migrant.” 

Za 9. točko se pika nadomesti z vejico in doda nova 10. točka, 

ki se glasi: 

»10. čezmejne dnevne migrante, ki imajo dokazilo o 

načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki 

Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje.«. 

 

Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob 

upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še 

naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter 

o tem obvesti Državni zbor in javnost.«. 

 

Odlok o odrejanju in 

izvajanju ukrepov, 

povezanih s 

preprečevanjem 

širjenja COVID-19, 

na mejnih prehodih 

na zunanji meji in na 

kontrolnih točkah na 

notranjih mejah 

Republike Slovenije 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 15. 5. 

2020.) 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

ter v zvezi z drugo 

alinejo prvega 

odstavka 32. člena 

in 1. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih in 112. 

členom Zakona o 

nalogah in 

pooblastilih policije 

Sprejet: 11. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 50/20 z 

dne 11. 4. 2020. 

 

 

Začetek 

veljavnosti:  

12. 4. 2020. 

S tem odlokom se določijo ukrepi na zunanji meji in na 

kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu 

v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega 

obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike 

Slovenije. 

 

Kontrolne točke iz prejšnjega člena se lahko vzpostavijo na 

cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko, 

na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko 

Avstrijo in na cestnih povezavah na mejnem območju z 

Madžarsko. 

 
Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z 

Italijansko republiko so naslednje: 

1. Vrtojba ‒ St. Andrea, 

2. Fernetiči ‒ Fernetti, 

3. Škofije ‒ Rabuese, 

4. Krvavi potok ‒ Pesse, 

5. Robič ‒ Stupizza, 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#3.%C2%A0%C4%8Dlen


Stanje na dan 26. 5. 2020 

114 
 

6. Rateče ‒ Fusine. 

(2) Kontrolne točke iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka 

so odprte ves čas, razen kontrolne točke iz: 

‒ 4. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. do 23. ure, 

‒ 5. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. do 18. ure, 

razen nedelj in praznikov v Republiki Sloveniji, ko je zaprta. 

 

Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5. in 6. točke je 

dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim 

osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje 

nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja 

gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti. 

 

Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z 

Republiko Avstrijo so naslednje: 

1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg, 

2. Kuzma – Bonisdorf, 

3. Holmec – Grablach, 

4. Karavanke – Karawankentunnel, 

5. Jurij – Langegg, 

6. Vič – Lavamund, 

7. Ljubelj – Loibltunnel, 

8. Trate – Mureck, 

9. Radlje – Radlpass, 

10. Gederovci – Sicheldorf, 

11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn), 

12. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse), 

13. Korensko sedlo – Wurzenpass. 

 

Kontrolne točke iz prejšnjega odstavka so odprte ves čas, 

razen kontrolne točke iz: 

‒ 3. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. do 8. ure 

in od 15. do 18. ure, 
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‒ 6. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. do 23. ure, 

in 

‒ 7., 8. in 9. točke prejšnjega odstavka, ki so odprte od 5. 

do 21. ure. 

 

Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah na 
mejnem območju z Madžarsko, in sicer: 

1. Dolga vas – Redics, 

2. Hodoš – Bajansenye, 

3. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút), 

4. Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út), 

5. Čepinci – Ketvolgy. 

 

Kontrolne točke iz prejšnjega odstavka so odprte ves čas, 

razen kontrolnih točk iz 2. in 5. točke prejšnjega odstavka, ki 

sta odprti od 6. do 19. ure. 

 

Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2. in 5. točke 

prvega odstavka tega člena je dovoljen samo dnevnim 

delovnim migrantom in dvolastnikom ter najemnikom na 

podlagi potrdila delodajalca ozirom izpiska iz zemljiške knjige 

ali najemne pogodbe. 

 

Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije 

kontrolnih točk iz prvega odstavka 3. člena, prvega odstavka 

4. člena in prvega odstavka 5. člena tega odloka ter zaporo 

vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko, 

Republiko Avstrijo in Madžarsko. 

 

Osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, minister, pristojen 

za zdravje, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 

(COVID-19), v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona 

o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
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prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karanteno 

za obdobje sedmih dni. 

 

Osebi iz prejšnjega odstavka se zadnji dan obdobja, za 

katerega ji je bila odrejena karantena, odvzame bris za 

testiranje na okužbo SARS-CoV-2 (COVID-19). V primeru 

zavrnitve odvzema brisa ali če brisa osebi ni mogoče odvzeti, 

minister, pristojen za zdravje, odredi podaljšanje karantene za 

nadaljnjih sedem dni. Po preteku tega obdobja karantena 

preneha. Če odvzem brisa za testiranje ali prejem rezultata 

testiranja sedmi dan ni mogoč, se karantena avtomatsko 

podaljša do prejema rezultata testiranja oziroma ne dlje kot za 

obdobje, ki ne presega 14 dni od dneva odreditve karantene. 

 

Če je rezultat testa iz prejšnjega odstavka negativen, 

karantena preneha. 

 

Če je rezultat testa iz drugega odstavka tega člena pozitiven, 

se osebo z prvega odstavka tega člena obravnava v skladu s 

strokovnimi smernicami za obravnavo oseb, okuženih s SARS-

CoV-2 (COVID-19), in v skladu s Pravilnikom o prijavi 

nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo 

preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 

58/17). 

 

Oseba iz prvega odstavka tega člena mora v času odrejene 

karantene in po njej, kadar je rezultat testa iz drugega 

odstavka tega člena negativen in zanjo karantena preneha, o 

pojavu morebitnih bolezenskih znakov takoj obvestiti 

izbranega osebnega zdravnika, lečečega zdravnika ali službo 

nujne medicinske pomoči. 

 

Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki ima stalno ali začasno 

prebivališče v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na 
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domačem naslovu. Če iz utemeljenega razloga karantena na 

domačen naslovu ni mogoča, se kraj izvajanja karantene 

dogovori s Civilno zaščito. 

 

Oseba iz prvega odstavka tega člena, ki v Republiki Sloveniji 

nima stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega 

razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega 

prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer 

bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če 

tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali 

začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer 

bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne 

dovoli. 

 

Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki je tuji državljan in bo 

opravljala delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na 

naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se 

oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga 

delodajalec posreduje pred prestopom državne meje. 

 

Osebi iz prejšnjega odstavka mora delodajalec zagotoviti 

ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi 

o karanteni ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene 

karantene. Nastanitev mora biti skladna s priporočilom 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prestajanja 

karantene. 

 

Državljanu Republike Slovenije ali osebi s stalnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ob prehodu meje navaja, 

da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali navaja očitne 

bolezenske znake, značilne za okužbo z navedenim virusom 

(povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), policija 

da navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega 
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stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujno 

medicinske pomoči. 

 

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujcu, ki nima 

stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje 

pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje 

očitne bolezenske znake, značilne na okužbo z navedenim 

virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). 

 

Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija tem osebam 

ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in 

priimek, rojstni datum, stalni ali začasni naslov, kjer bo 

posameznik v Republiki Sloveniji nastanjen) in jim da 

informacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje o karanteni 

in postopku odreditve karantene. Zbrane podatke policija 

posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. 

 

Določbe o karanteni (iz prejšnjega odstavka) se ne 

uporabljajo za: 

1. čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o 

delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano 

izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni 

migranti, 

2. čezmejne tedenske migrante na meji z Republiko 

Avstrijo, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v Republiki 

Avstriji ali v Republiki Sloveniji, 

3. osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v 

sosednji državi in zapustijo oziroma se vrnejo v Republiko 

Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri 

pogreba, 

4. osebe, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo 

ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet 

v tranzitu, 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
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5. državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez 

Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu, 

6. osebe z diplomatskim potnim listom, 

7. osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je 

potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi 

neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do 

večje družbene ali gospodarske škode, 

8. pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, 

gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za 

Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja 

svojih nalog, 

9. državljane Republike Slovenije, Republike Avstrije, 

Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali 

najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh 

državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela. 

 

Vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov 

sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike 

Slovenije, se v Republiko Slovenijo ne dovoli. 

 

Osebam, ki se jim odredi karantena v skladu s tem odlokom ali 

jim je bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko 

lokacija oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, 

kot mu je bila odrejena. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati: 

‒ Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz 

Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 

bolezni (Uradni list RS, št. 34/20), 

‒ Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz 

Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 

bolezni (Uradni list RS, št. 29/20). 

 
12. člen  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#12.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#12.%C2%A0%C4%8Dlen
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Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov 

zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 

 

 

Odlok o določitvi 

pogojev vstopa v 

Republiko Slovenijo 

iz Republike Avstrije 

zaradi zajezitve in 

obvladovanja 

nalezljive bolezni 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi s 1. točko 

prvega odstavka 39. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

 

Sprejet: 24. 3. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 34/20 z 

dne 24. 3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 25. marca 

2020 ob 00.00 uri. 

S tem odlokom se določijo pogoji vstopa na območje 

Republike Slovenije iz Republike Avstrije. 

 

Vzpostavi se in po potrebi deluje trinajst kontrolnih točk na 

cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo, 

in sicer: 

1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg, 

2. Kuzma – Bonisdorf, 

3. Holmec – Grablach, 

4. Karavanke – Karawankentunnel, 

5. Jurij – Langegg, 

6. Vič – Lavamund, 

7. Ljubelj – Loibltunnel, 

8. Trate – Mureck, 

9. Radlje – Radlpass, 

10. Gederovci – Sicheldorf, 

11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn), 

12. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse), 

13. Korensko sedlo – Wurzenpass. 

 

Kontrolne točke iz prejšnjega odstavka so odprte ves čas, 

razen kontrolne točke iz: 

– 3. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. in 21. ure, 

– 5. in 12. točke prejšnjega odstavka, ki sta odprti od 6. in 21. 

ure, in 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#13.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#13.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#13.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/#13.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf
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– 6. in 13. točke prejšnjega odstavka, ki sta odprti od 5. in 23. 

ure.  

 

Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije 

kontrolnih točk iz prvega odstavka tega člena in zaporo vseh 

drugih cestnih povezav z Republiko Avstrijo. 

 

Vlakovni potniški promet med Republiko Avstrijo in Republiko 

Slovenijo se ne izvaja. 

 

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži 

dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni 

starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem 

laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), 

s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Če tujec dokazila iz prejšnjega odstavka ne predloži, se mu 

vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če: 

– je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in 

– ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, 

oteženo dihanje). 

 

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike 

Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali 

kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, 

oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje.  

 

Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in 

državljane Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja 

zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo 

kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, 

tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in 
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reševalnih vozil, za tranzit, izvajan v obliki organiziranih 

humanitarnih konvojev. 

 

Vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov 

sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike 

Slovenije, se ne dovoli. 

 

Ta odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita 

Republike Slovenije ob asistenci Policije. Izvajanje se prilagaja 

gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na 

posamezni kontrolni točki. 

 

Odlok o določitvi 

pogojev vstopa v 

Republiko Slovenijo 

iz Italijanske 

republike zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

nalezljive bolezni 

 

Organ: Vlada RS 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi s 1. točko 

prvega odstavka 39. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 18. 3. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 29/20 z 

dne 18. 3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 19. marca 

2020 ob 00:00 uri. 

S tem odlokom se določijo pogoji vstopa na območje 

Republike Slovenije iz Italijanske republike. 

 

Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na 

cestnih povezavah z Italijansko republiko, in sicer: 

1. Vrtojba, 

2. Fernetiči, 

3. Škofije, 

4. Krvavi potok. 

 

Kontrolne točke iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka so 

odprte ves čas, kontrolna točka iz 4. točke prejšnjega odstavka 

pa od 5. do 23. ure. 

 

Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije 

kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka in zaporo vseh drugih 

cestnih povezav z Italijansko republiko. 

 

Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni 

promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne 

izvajajo. 

 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, 

zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne 

pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo, se ne 

izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih 

končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je 

dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme. 

 

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži 

dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni 

starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem 

laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), 

s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-

19). 

 

Če tujec dokazila iz prejšnjega odstavka ne predloži, se mu 

vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če: 

– je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in 

– ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, 

kihanje, oteženo dihanje). 

 

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike 

Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali 

kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, 

oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje. 

 

Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in 

državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo svoja 

zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo 

kmetijsko-poljedelska dela. 

 

Ta odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita 

Republike Slovenije ob asistenci Policije. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
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Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o 

določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske 

republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni 

(Uradni list RS, št. 18/20 in 20/20). 

 

Odlok o začasnem 

prenehanju 

obratovanja mejnih 

prehodov za obmejni 

promet na meji z 

Republiko Hrvaško 

 

Organ: Vlada RS 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

v zvezi z 

1. in 2. točko prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih 

Sprejem: 17. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur.l. RS, 

št. 28/20 z dne 17. 

3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 18. marca 

2020 ob 00:00 uri. 

 

- začasno prenehajo obratovati mejni prehodi za obmejni 

promet na meji z Republiko Hrvaško, ki so določeni v Prilogi 

C Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 

o obmejnem prometu in sodelovanju 

- Prenehanje obratovanja mejnih prehodov iz tega odloka 

velja do prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi Vlada 

Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

Odredba o 

spremembah in 

dopolnitvi Odredbe o 

določitvi pogojev 

vstopa v Republiko 

Slovenijo iz 

Italijanske republike 

zaradi 

preprečevanja 

širjenja nalezljive 

bolezni 

 

Organ: minister za 

zdravje 

 

(PRENEHALA 

VELJATI) 

1. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih ter v zvezi s 

Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-1/2020/4 z 

dne 18. 2. 2020 in 

Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-4/2020/2 z 

dne 10. 3. 2020 

Sprejeta: 12. 3. 

2020. 

 

Objava: Uradni list. 

RS. Št. 20/20 z dne 

12. 3. 2020. 

 

Ta odredba začne 

veljati 12. marca 

2020 ob 22. uri. 

Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz 

Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive 

bolezni (Uradni list RS, št. 18/20) se spremeni na naslednji 

način: 

- Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni 

promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne 

izvajaj. 

- Tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, 

zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne 

pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo se ne 

izvaja.«. 

- Ta odredba se ne uporablja za državljane Republike 

Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji in tovorna vozila (tovorni promet), katerih 

končna destinacija je Republika Slovenija. 
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Tovornim vozilom, ki so v času uveljavitve te odredbe na 

območju Republike Slovenije, se dovoli, da po najkrajši poti 

zapustijo območje Republike Slovenije. 

 

Odredba o določitvi 

pogojev vstopa v 

Republiko Slovenijo 

iz Italijanske 

republike zaradi 

preprečevanja 

širjenja nalezljive 

bolezni 

 

Organ: minister za 

zdravje 

 

(PRENEHALA 

VELJATI) 

 

1. točke prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih ter v zvezi s 

Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-1/2020/4 z 

dne 18. 2. 2020 in 

Sklepom Vlade 

Republike Slovenije 

št. 18100-4/2020/2 z 

dne 10. 3. 2020 

Sprejem: 11. 3. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 18/20 z dne 

11. 3. 2020. 

 

Ta odredba začne 

veljati 11. marca 

2020 ob 18. uri. 

 

S to odredbo se določijo pogoji vstopa na območje Republike 

Slovenije iz Italijanske republike.  

 

Vzpostavi se šest kontrolnih točk na mejnem območju na 

cestnih povezavah z Italijansko republiko, in sicer:  

1. Rateče,  

2. Robič,  

3. Vrtojba,  

4. Fernetiči,  

5. Škofije,  

6. Krvavi potok.  

 

Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije 

kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka in zaporo vseh drugih 

cestnih povezav z Italijansko republiko.  

 

Vlakovni potniški promet med Italijansko republiko in 

Republiko Slovenijo se ne izvaja.  

 

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli posamezniku, ki ni 

slovenski državljan oziroma v Republiki Sloveniji nima 

prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, če predloži 

dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni 

starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem 

laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), 

s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

Če posameznik dokazila iz prejšnjega odstavka ne predloži, se 

mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če:  

– je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in  

Zaradi 

preprečevanja 

širjenja 

nalezljive 

bolezni SARS-

CoV-2 

(COVID-19). 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0524/odredba-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-preprecevanja-sirjenja-nalezljive-bolezni
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– ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, 

kihanje, oteženo dihanje).  

 

Ta odredba se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, 

osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji in tovorni promet.  

 

To odredbo izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita 

Republike Slovenije ob asistenci Policije.  

 

 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Odredba o 

prenehanju 

veljavnosti Odredbe 

o omejitvi določenih 

pravic zdravstvenih 

delavcev in 

zdravstvenih 

sodelavcev 

 

Organ: minister za 

zdravje. 

1. točka prvega 

odstavka 37. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejeta: 15. 5. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 73/20 z dne 

20. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 21. 5. 

2020. 

 

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 

omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 19/20). 

 

Odlok o začasnih 

ukrepih na področju 

izvajanja 

pripravništva 

zdravstvenih 

delavcev in 

2. člen Zakona o 

Vladi Republike 

Slovenije ter v zvezi 

s 1. in 3. točko 

prvega odstavka 

Sprejet: 13. 5. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 67/20 z 

dne 13. 5. 2020. 

S tem odlokom se z namenom preprečitve širjenja virusa 

SARS-CoV-2, varovanja zdravja in življenja ljudi ter 

zagotovitve opravljanja zdravstvene dejavnosti določajo 

začasni ukrepi na področju izvajanja pripravništva 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, kot jih 

določa predpis, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite 

Z namenom 

preprečitve 

širjenja virusa 

SARS-CoV-2, 

varovanja 

zdravja in 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0524/odredba-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-preprecevanja-sirjenja-nalezljive-bolezni/#5. člen
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1075/odredba-o-prenehanju-veljavnosti-odredbe-o-omejitvi-dolocenih-pravic-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev
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zdravstvenih 

sodelavcev v času 

epidemije COVID-19 

 

Organ: Vlada RS.  

37. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

 

Začetek 

veljavnosti: 14. 5. 

2020. 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju 

zdravstvene dejavnosti, z izjemo za poklic zdravnik in doktor 

dentalne medicine, (v nadaljnjem besedilu: pripravnik) v času 

epidemije COVID-19. 

 

Pripravništvo se izvaja, če so za to izpolnjeni predpisani 

pogoji in se lahko izvaja na način, da se ne širi okužba z 

virusom SARS-CoV-2 ter sta zagotovljena zdravje in življenje 

ljudi. 

 

Če pripravništva ni mogoče izvesti v skladu s prejšnjim 

odstavkom, se programi pripravništva lahko prilagodijo, 

pripravnika za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in 

obvladovanja epidemije COVID-19 pa lahko njegov 

delodajalec pozove na delo. 

 

Če pripravnika ne pozove na delo njegov delodajalec, ga lahko 

na delo pozove izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem 

je bil pripravnik na kroženju na dan uveljavitve Odloka o 

razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev – pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 37/20). 

 

Če pripravnika na delo ne pozove niti izvajalec zdravstvene 

dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec 

razporedi na delovno mesto za potrebe izvajanja ukrepov 

zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, lahko 

pa z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti sklene dogovor 

o sodelovanju in ponudi izvajanje storitev pripravništva v drug 

javni zdravstveni zavod. 

 

Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, veljavne ob uveljavitvi 

tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega 

odloka. 

življenja ljudi 

ter zagotovitve 

opravljanja 

zdravstvene 

dejavnosti. 
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1027/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-izvajanja-pripravnistva-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev-v-casu-epidemije-covid-19
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Pripravnik delo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 

člena opravlja pod nadzorom in odgovornostjo nadzornega 

mentorja, ki ga določi delodajalec, izvajalec zdravstvene 

dejavnosti oziroma drug javni zdravstveni zavod. 

 

Vsem pripravnikom, ki od razglasitve epidemije COVID-19 ne 

opravljajo dela, ki bi bilo po vsebini ustrezno programom 

pripravništva, se pripravništvo ustrezno podaljša. 

 

Predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka poda nadzorni 

mentor pripravnika. 

 

Sredstva za izvajanje pripravništva od razglasitve epidemije 

COVID-19 se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije 

oziroma iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije v skladu z načinom financiranja, določenim v zakonu, 

ki ureja zdravniško službo. 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 

strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 

uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 

obvesti Državni zbor in javnost. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev ‒ pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 37/20). 

 

Odlok o začasnih 

ukrepih na področju 

izvajanja 

sekundariata, 

2. člen Zakona o 

Vladi Republike 

Slovenije ter v zvezi 

s 1. in 3. točko 

Sprejet: 7. 5. 2020. 

 

S tem odlokom se z namenom preprečitve širjenja virusa 

SARS-CoV-2, varovanja zdravja in življenja ljudi ter 

zagotovitve opravljanja zdravstvene dejavnosti določajo 

začasni ukrepi na področju izvajanja sekundariata, 

Z namenom 

preprečitve 

širjenja virusa 

SARS-CoV-2, 
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0968/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-izvajanja-sekundariata-pripravnistva-in-specializacije-v-casu-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0968/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-izvajanja-sekundariata-pripravnistva-in-specializacije-v-casu-epidemije-covid-19


Stanje na dan 26. 5. 2020 

129 
 

pripravništva in 

specializacije v času 

epidemije COVID-19 

 

Organ: Vlada RS. 

prvega odstavka 

37. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih 

in a18.a členom 

Zakona o zdravniški 

službi 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 64/20 z 

dne 7. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 8. 5. 

2020. 

pripravništva in specializacij zdravnikov sekundarijev (v 

nadaljnjem besedilu: sekundarij), doktorjev dentalne medicine 

pripravnikov (v nadaljnjem besedilu: pripravnik), zdravnikov 

specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (v 

nadaljnjem besedilu: specializant) v času epidemije COVID-

19. 

 

Sekundariat, pripravništvo in specializacija (v nadaljnjem 

besedilu: usposabljanje) se izvajajo, če so za to izpolnjeni 

predpisani pogoji in se usposabljanje lahko izvaja na način, da 

se ne širi okužba z virusom SARS-CoV-2 ter sta zagotovljena 

zdravje in življenje ljudi. 

Če usposabljanja ni mogoče izvesti v skladu s prejšnjim 

odstavkom, se programe usposabljanja lahko prilagodi, 

sekundarije, pripravnike in specializante za potrebe izvajanja 

ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 

pa lahko njihovi delodajalci pozovejo na delo. 

 

Če sekundarija, pripravnika oziroma specializanta ne pozove 

na delo njegov delodajalec, ga lahko na delo pozove 

pooblaščeni izvajalec, pri katerem je bil sekundarij, pripravnik 

oziroma specializant na kroženju na dan uveljavitve Odloka o 

razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, 

št. 25/20). 

 

Če sekundarija, pripravnika oziroma specializanta na delo ne 

pozove niti pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka, ga 

njegov delodajalec razporedi na delovno mesto za potrebe 

izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19, lahko pa z drugim pooblaščenim izvajalcem sklene 

dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje storitev 

usposabljanja v drug javni zdravstveni zavod. 

 

varovanja 

zdravja in 

življenja ljudi 

ter zagotovitve 

opravljanja 

zdravstvene 

dejavnosti. 
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Vse pogodbe o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in 

specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v 

veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka. 

 

Sekundarij, pripravnik oziroma specializant delo iz drugega, 

tretjega in četrtega odstavka tega člena opravlja pod nadzorom 

in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki ga določi 

delodajalec, pooblaščeni izvajalec oziroma drug javni 

zdravstveni zavod. 

 

Vsem sekundarijem, pripravnikom in specializantom, ki od 

razglasitve epidemije COVID-19 ne opravljajo dela, ki bi bilo 

po vsebini ustrezno programom usposabljanja, se 

usposabljanje ustrezno podaljša. 

 

Predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka poda nadzorni 

ali glavni mentor sekundarija, pripravnika oziroma 

specializanta. 

 

V letu 2020 se izvede javni razpis specializacij za zdravnike in 

doktorje dentalne medicine za potrebe mreže javne 

zdravstvene službe, lahko pa tudi javni razpis specializacij 

zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za znanega 

plačnika, če je to v skladu s priporočili za preprečevanje 

okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

 

Sredstva za izvajanje usposabljanja od razglasitve epidemije 

COVID-19 se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije 

oziroma iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije v skladu z načinom financiranja, določenim v zakonu, 

ki ureja zdravniško službo. 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 
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strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 

uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 

obvesti Državni zbor in javnost. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne 

medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev 

dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in 

doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, 

št. 53/20). 

 

Odlok o razporejanju 

zdravnikov 

diplomantov, 

doktorjev dentalne 

medicine 

diplomantov, 

zdravnikov 

sekundarijev, 

doktorjev dentalne 

medicine 

pripravnikov, 

zdravnikov 

specializantov in 

doktorjev dentalne 

medicine 

specializantov 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

(ter v zvezi s 1. in 

3. točko prvega 

odstavka 37. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 16. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 53/20 z 

dne 16. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 17. 4. 

2020. 

S tem odlokom se določa način vključitve zdravnikov 

diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov (v 

nadaljnjem besedilu: diplomant), zdravnikov sekundarijev (v 

nadaljnjem besedilu: sekundarij), doktorjev dentalne medicine 

pripravnikov (v nadaljnjem besedilu: pripravnik), zdravnikov 

specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (v 

nadaljnjem besedilu: specializant) v izvajanje ukrepov zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. 

 

Diplomant po tem odloku je oseba, ki je pridobila strokovni 

naziv doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine in še 

ni začela opravljati sekundariata oziroma pripravništva ter je 

vpisana v register zdravnikov. 

 

Ta odlok se smiselno uporablja tudi za osebe v postopku 

priznavanja poklicnih kvalifikacij na podlagi zakona, ki ureja 

priznavanje poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, 

doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine 

specialist, ter za osebe v postopku priznanja specialističnega 

naslova, pridobljenega v tujini, na podlagi pravilnika, ki določa 

vrste, vsebino, trajanje in potek specializacij zdravnikov. 
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Za namen izvajanja ukrepov iz prejšnjega člena lahko 

diplomanti s pooblaščenim izvajalcem, pri katerem se izvaja 

sekundariat ali pripravništvo, za čas trajanja ukrepov iz 

prejšnjega člena sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje 

dela na delovnem mestu sekundarij ali pripravnik. 

 

Vsem sekundarijem se neposredno na podlagi tega odloka za 

čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka podaljšata obvezni 

in izbirni del sekundariata. 

 

Vsem pripravnikom se neposredno na podlagi tega odloka za 

čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka podaljša 

pripravništvo. 

 

Vse obveznosti iz sekundariata in pripravništva (na primer 

kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega, praktičnega 

znanja in opravljanje strokovnega izpita) se neposredno na 

podlagi tega odloka zadržijo za čas trajanja ukrepov iz 1. člena 

tega odloka. 

 

Sekundarije in pripravnike lahko za potrebe izvajanja ukrepov 

iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo njihovi delodajalci 

oziroma pooblaščeni izvajalci, pri katerih opravljajo 

sekundariat oziroma pripravništvo oziroma imajo na dan 

uveljavitve tega odloka sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. V tem 

primeru se jih razporedi na delovna mesta, ki so jih v okviru 

programa sekundariata za poklic zdravnik oziroma programa 

pripravništva za poklic doktor dentalne medicine že opravljali. 

 

Za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka se 

sekundarije in pripravnike brez opravljenega strokovnega 

izpita razporeja na delovna mesta, ki so jih v okviru programa 

sekundariata za poklic zdravnik oziroma programa 

pripravništva za poklic doktor dentalne medicine že opravljali. 
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Zdravniki z opravljenim obveznim delom programa 

sekundariata za poklic zdravnik in doktorji dentalne medicine z 

opravljenim obveznim delom programa pripravništva za poklic 

doktor dentalne medicine, vendar brez opravljenega 

strokovnega izpita za poklic zdravnik oziroma strokovnega 

izpita za poklic doktor dentalne medicine, lahko s 

pooblaščenimi izvajalci, s katerimi so imeli v času opravljanja 

obveznega dela programa sekundariata oziroma pripravništva 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za čas trajanja ukrepov iz 

1. člena tega odloka in za namen izvajanja teh ukrepov 

sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem 

mestu sekundarij ali pripravnik. 

 

Izvajanje vseh programov specializacij se neposredno na 

podlagi tega odloka prekine in se za čas trajanja ukrepov iz 

1. člena tega odloka zadržijo vse obveznosti specializantov iz 

specializacije (na primer kroženje in opravljanje specialističnih 

izpitov). 

 

Ne glede na prejšnji odstavek je izvedba specialističnih izpitov 

izjemoma dovoljena, če je specializant opravil celoten program 

specializacije ter se z izvedbo specialističnega izpita strinjajo 

specializant in vsi člani izpitne komisije. Specialistični izpit se 

v tem primeru lahko izvede brez neposrednega stika s pacienti. 

 

Za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka se prekinejo vsi 

postopki razpisovanja novih specializacij. 

 

Specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena 

tega odloka pozovejo na delo njihovi delodajalci. 

 

Če specializanta ne pozove na delo njegov delodajalec, ga 

lahko na delo pozove pooblaščeni izvajalec, pri katerem je bil 
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specializant na kroženju na dan uveljavitve Odloka o 

razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, 

št. 25/20). 

 

Če specializanta na delo ne pozove niti pooblaščeni izvajalec 

iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na 

delovno mesto za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega 

odloka, lahko pa z drugim pooblaščenim izvajalcem sklene 

dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje storitev 

specializanta v drug javni zdravstveni zavod. 

 

Diplomanti, pripravniki, sekundariji in specializanti delo na 

podlagi tega odloka opravljajo pod nadzorom in odgovornostjo 

neposrednega mentorja, ki ga določi delodajalec oziroma 

pooblaščeni izvajalec iz 2., 3. oziroma 5. člena tega odloka, pri 

katerem opravljajo delo. 

 

Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, sekundarijev in 

specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v 

veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka. 

 

Glede plačila dela pripravnikov, sekundarijev in specializantov 

ter financiranja njihovega dela se uporabijo pogodbe o 

zaposlitvi iz prejšnjega odstavka. 

 

Glede plačila dela diplomantov in financiranja njihovega dela 

se uporabijo pogodbe iz 2. člena tega odloka. 

 

Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, 

kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, 

št. 25/20). 

 

Odlok o razporejanju 

zdravstvenih 

delavcev in 

zdravstvenih 

sodelavcev – 

pripravnikov na 

področju 

zdravstvene 

dejavnosti 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI DNE 14. 5. 

2020.) 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

(Uradni list RS, 

št. 24/05 ter v zvezi 

s 1. in 3. točko 

prvega odstavka 

37. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih  

Datum sprejema: 

27. 3. 2020 

 

Objavljeno: Uradni 

list RS, št. 37/20 z 

dne 28. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

29. 3. 2020. 

S tem odlokom se določi način vključitve oseb, ki se kot 
pripravniki usposabljajo za opravljanje posameznega 
zdravstvenega poklica, kot je določeno v predpisu, ki ureja 
pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, 
z izjemo za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine, 
(v nadaljnjem besedilu: pripravniki), v izvajanje ukrepov zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. 
 
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za osebe, ki so 
pripravništvo iz prejšnjega odstavka zaključile februarja ali 
marca 2020, pa jim je prenehala veljati pogodba o zaposlitvi in 
jim je bilo zaradi odpovedi oziroma prenehanja postopkov 
opravljanja strokovnih izpitov do nadaljnjega onemogočeno 
opravljati strokovni izpit. 
 
Pripravnikom se neposredno na podlagi tega odloka za čas 
trajanja ukrepov iz tega odloka podaljša pripravništvo in 
zadržijo vse obveznosti iz pripravništva (kroženje, opravljanje 
preizkusa teoretičnega in praktičnega znanja ter podobno) ter 
opravljanje strokovnega izpita. 
 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, s katerimi imajo pripravniki 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, lahko pripravnike za potrebe 
izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo 
glede na potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka. 
 
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pripravnike na 
delo pozovejo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri katerih 
pripravniki na dan uveljavitve tega odloka opravljajo kroženje 
v okviru pripravništva, če pripravnikov za potrebe izvajanja 

Zaradi 
zajezitve in 
obvladovanja 
epidemije 
COVID-19. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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ukrepov iz 1. člena tega odloka ne pozovejo na delo izvajalci 
zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka. 
 
Če pripravnika v izvajanje ukrepov iz 1. člena tega odloka ne 
pozove izvajalec zdravstvene dejavnosti iz prvega niti iz 
drugega odstavka tega člena, ga izvajalec zdravstvene 
dejavnosti, ki ima s pripravnikom sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi, razporedi na delovno mesto, kjer je potreben, kar 
zajema tudi razporeditev v drug zdravstveni zavod. 
 
Pripravniki, ki so program pripravništva do dneva uveljavitve 
tega odloka v celoti opravili, vendar še niso opravili 
strokovnega izpita, pogodba o zaposlitvi za čas pripravništva 
pa jim je že prenehala veljati, lahko z izvajalcem zdravstvene 
dejavnosti, s katerim so imeli tekom pripravništva sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi, za čas trajanja tega odloka sklenejo 
pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na pripravniškem 
delovnem mestu za izvajanje ukrepov iz 1. člena tega odloka. 
 
V primeru zaposlitve pripravnika iz prejšnjega odstavka, ki bi 
ga bilo ob zaposlitvi treba napotiti na preventivni zdravstveni 
pregled, se izjemoma dovoli zaposlitev tudi brez opravljenega 
preventivnega zdravstvenega pregleda, če delodajalec zaradi 
izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka tega ne more 
zagotoviti. 
 
Pripravniki opravljajo delo na podlagi tega odloka pod 
nadzorom in odgovornostjo nadzornega mentorja, ki jim ga 
določi delodajalec. 
 
Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, veljavne ob uveljavitvi 
tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega 
odloka. 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0685/odlok-o-razporejanju-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev---pripravnikov-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
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Glede plačila dela pripravnikov in financiranja njihovega dela 
se uporabijo pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka. 
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se glede plačila dela 
pripravnikov in financiranja njihovega dela, ki so pogodbo o 
zaposlitvi sklenili na podlagi prvega odstavka 4. člena tega 
odloka, uporabijo slednje. 
 
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, 
kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Odlok o razporejanju 

zdravnikov brez 

licence 

 

Organ: Vlada RS 

 

(PRENEHAL 

VELJATI) 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

v zvezi z 

1. in 3. točko prvega 

odstavka 37. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 15. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. L. RS, 

št. 25/20 z dne 15. 

3. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 15. marca ob 

19.00 uri. 

S tem odlokom se določi način vključitve zdravnikov 

sekundarijev in specializantov (v nadaljnjem besedilu: 

zdravniki brez licence) v izvajanje ukrepov za preprečevanje, 

obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive 

bolezni COVID-19. 

 

Vsem zdravnikom specializantom se neposredno na podlagi 

tega odloka specializacija prekine in se za čas trajanja 

ukrepov iz tega odloka zadržijo vse obveznosti specializantov 

iz specializacije (kroženje, opravljanje specialističnih izpitov in 

podobno). Za čas trajanja ukrepov iz tega odloka se prekinejo 

vsi postopki razpisovanja novih specializacij. 

 

Zdravniki brez licence opravljajo delo na podlagi tega odloka 

pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki 

jim ga določi delodajalec oziroma pooblaščeni izvajalec, pri 

katerem opravljajo delo. 

 

Vse pogodbe o zaposlitvi zdravnikov brez licence, veljavne 

ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja 

ukrepov iz tega odloka. Glede plačila dela zdravnikov brez 

Izvajanje 

ukrepov za 

preprečevanje, 

obvladovanje 

in 

odstranjevanje 

posledic 

epidemije 

nalezljive 

bolezni 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0569/odlok-o-razporejanju-zdravnikov-brez-licence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0569/odlok-o-razporejanju-zdravnikov-brez-licence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0569/odlok-o-razporejanju-zdravnikov-brez-licence
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licence in financiranja njihovega dela se uporabijo pogodbe o 

zaposlitvi iz prejšnjega odstavka. 

 

Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, 

kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije 

Odredba o omejitvi 

določenih pravic 

zdravstvenih 

delavcev in 

zdravstvenih 

sodelavcev 

 

Organ: minister za 

zdravje 

 

(PRENEHALA 

VELJATI DNE 21. 5. 

2020.) 

1. točka prvega 

odstavka 37. člena 

in 2. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejem: 12. 3. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 19/20 z dne 

12. 3. 2020. 

 

Ta odredba začne 

veljati 12. marca 

2020 ob 18. uri. 

S to odredbo se prepove gibanje zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev na okuženih ali neposredno 

ogroženih območjih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 

(COVID-19) izven Republike Slovenije. 

Med okužena ali neposredno ogrožena območja iz prejšnjega 

člena spadajo vse države, v katerih je bil zaznan primer 

okužbe z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki 

opravljajo zdravstveno dejavnost, veljajo naslednji posebni 

delovni pogoji in omejitve: 

– prepoved koriščenja letnega dopusta, 

– prepoved stavke, 

– prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih na 

okuženih ali neposredno ogroženih območjih. 

 

 

 

Javni uslužbenci 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Uredba o izvajanju 

začasne premestitve 

javnih uslužbencev 

zaradi nujnih 

delovnih potreb 

Drugi odstavek 

66. člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

Sprejeta: 23. 4. 

2020. 

 

Ta uredba ureja pogoje za začasno premestitev javnih 

uslužbencev zaradi nujnega zagotavljanja nemotenega 

delovnega procesa (v nadaljnjem besedilu: nujne delovne 

potrebe) zaradi epidemije COVID-19 v okviru istega 

delodajalca ali k drugemu delodajalcu v javnem sektorju, 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0531/odredba-o-omejitvi-dolocenih-pravic-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0531/odredba-o-omejitvi-dolocenih-pravic-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0531/odredba-o-omejitvi-dolocenih-pravic-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0531/odredba-o-omejitvi-dolocenih-pravic-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0531/odredba-o-omejitvi-dolocenih-pravic-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0531/odredba-o-omejitvi-dolocenih-pravic-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0835/uredba-o-izvajanju-zacasne-premestitve-javnih-usluzbencev-zaradi-nujnih-delovnih-potreb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0835/uredba-o-izvajanju-zacasne-premestitve-javnih-usluzbencev-zaradi-nujnih-delovnih-potreb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0835/uredba-o-izvajanju-zacasne-premestitve-javnih-usluzbencev-zaradi-nujnih-delovnih-potreb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0835/uredba-o-izvajanju-zacasne-premestitve-javnih-usluzbencev-zaradi-nujnih-delovnih-potreb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0835/uredba-o-izvajanju-zacasne-premestitve-javnih-usluzbencev-zaradi-nujnih-delovnih-potreb
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Organ: Vlada RS 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo 

Objava: Uradni list 

RS, št. 57/20 z dne 

23. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 24. 4. 

2020.  

vsebino sklepa o začasni premestitvi, način izplačevanja 

plače, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega 

razmerja v času začasne premestitve ter kategorije javnih 

uslužbencev, ki jih ni dopustno začasno premestiti. 

 

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo: 

1. javni sektor je javni sektor, kot ga opredeljujeta zakon, ki 

ureja sistem plač v javnem sektorju, in zakon, ki ureja javne 

uslužbence, 

2. predstojnik je oseba, ki pri delodajalcu izvršuje pravice in 

dolžnosti delodajalca, 

3. delodajalec je pravna oseba javnega sektorja, s katero 

je javni uslužbenec v delovnem razmerju, 

4. sklep o začasni premestitvi je akt, s katerim se javni 

uslužbenec začasno premesti v okviru istega delodajalca ali k 

drugemu delodajalcu ter določijo njegove pravice in obveznosti 

iz delovnega razmerja, 

5. začasna premestitev je premestitev v okviru istega 

delodajalca ali k drugemu delodajalcu zaradi nujnih delovnih 

potreb. 

 

Začasna premestitev je dopustna s soglasjem ali brez soglasja 

javnega uslužbenca, in sicer na ustrezno delovno mesto, za 

katero javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje in za 

katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se 

zahteva za opravljanje dela, za katero ima javni uslužbenec 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter je delo sposoben opravljati. 

 

Javni uslužbenec je začasno premeščen s pisnim sklepom. 

 

Sklep o začasni premestitvi v okviru istega delodajalca izda 

predstojnik delodajalca, s katerim ima javni uslužbenec 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, sklep o začasni premestitvi k 
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drugemu delodajalcu pa sporazumno izdata predstojnika obeh 

delodajalcev. 

 

Če delodajalec, pri katerem ima javni uslužbenec, ki je 

začasno premeščen, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ne more 

več organizirati delovnega procesa, lahko pisno sporoči 

delodajalcu, h kateremu je javni uslužbenec začasno 

premeščen, da se mora javni uslužbenec vrniti na svoje 

delovno mesto. V takem primeru se javni uslužbenec vrne k 

svojemu delodajalcu v treh delovnih dneh od oddaje pisnega 

sporočila. 

 

Sklep o začasni premestitvi vsebuje najmanj: 

1. datum začetka opravljanja dela na drugem delovnem 

mestu in datum prenehanja začasne premestitve, 

2. navedbo delovnega mesta, na katerem bo javni 

uslužbenec opravljal delo, s kratkim opisom nalog, 

3. določbo o plači, 

4. kraj opravljanja dela. 

 

Začasna premestitev začne učinkovati z dnem, ki je določen v 

sklepu o začasni premestitvi, in preneha s potekom datuma, 

določenega v sklepu o začasni premestitvi, pri čemer datum 

prenehanja začasne premestitve ne sme biti poznejši, kot ga 

določa 20. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 

epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 

in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20). 

 

Ne glede na prejšnji odstavek začasna premestitev javnega 

uslužbenca preneha tudi z dnem nastopa katere izmed 

okoliščin iz prvega odstavka 6. člena te uredbe. 

 

Začasna premestitev javnega uslužbenca ni dopustna, če: 
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1. gre za starejšega delavca v skladu z zakonom, ki ureja 

delovna razmerja, 

2. gre za javno uslužbenko med nosečnostjo ali če doji 

otroka, 

3. je javni uslužbenec začasno nezmožen za delo zaradi 

bolezni ali poškodbe ali je odsoten zaradi nege družinskega 

člana, 

4. je javni uslužbenec na materinskem, očetovskem ali 

starševskem dopustu, 

5. je javni uslužbenec začasno odsoten zaradi 

zagotavljanja varstva otrok, 

6. gre za javnega uslužbenca, ki v skladu z zakonom, ki 

ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, dela s krajšim 

delovnim časom od polnega, 

7. gre za javnega uslužbenca, za katerega zakon, ki ureja 

delovna razmerja, določa varstvo v času nosečnosti in 

starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim delom, 

8. je javni uslužbenec invalid. 

 

Začasna premestitev ni dopustna tudi, če je kraj začasnega 

opravljanja dela od kraja bivališča, s katerega javni uslužbenec 

prihaja na delo, oddaljen več kot 50 km v eno smer. 

 

Za določanje pravic iz delovnega razmerja se za javnega 

uslužbenca, ki na podlagi sklepa o začasni premestitvi 

začasno opravlja drugo delo, uporabljajo določbe zakonov, 

podzakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo 

delovna razmerja, plače in nadomestila plač v javnem sektorju. 

 

Javni uslužbenec, ki na podlagi sklepa o začasni premestitvi 

začasno opravlja drugo delo, ima pravico do plače za delo, ki 

ga opravlja, in druge pravice iz delovnega razmerja, razen če 

so plača, ki bi jo prejemal, in druge pravice, do katerih bi bil 

upravičen, če bi opravljal svoje delo brez premestitve, zanj 
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ugodnejše. V tem primeru mu pripadajo pravice, ki so zanj 

ugodnejše. 

 

Javni uslužbenec v času začasne premestitve k drugemu 

delodajalcu prejema plačo in povračila stroškov in druge 

prejemke iz delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem 

ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec, h kateremu 

je javni uslužbenec začasno premeščen, na podlagi zahteve 

povrne nastale stroške delodajalcu javnega uslužbenca, pri 

katerem ima ta sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 

 

Glede pravic, ki so vezane na delovno dobo javnega 

uslužbenca ali na opravljanje dela na delovnem mestu pred 

začasno premestitvijo, se šteje, da javni uslužbenec v času 

začasne premestitve opravlja delo na delovnem mestu, za 

katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 

 

Javnemu uslužbencu v primeru začasne premestitve k 

drugemu delodajalcu delovno razmerje pri delodajalcu, s 

katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ne preneha. 

 

Javni uslužbenec se vrne na delovno mesto, na katerem je 

delo opravljal pred začasno premestitvijo, naslednji dan po 

poteku datuma, določenega v sklepu o začasni premestitvi, 

razen v primeru iz tretjega odstavka 4. člena in drugega 

odstavka 5. člena te uredbe. 

 

 

Pravosodje 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 
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Sklep o ugotovitvi 

prenehanja razlogov 

za začasne ukrepe v 

zvezi s sodnimi, 

upravnimi in drugimi 

javnopravnimi 

zadevami za 

obvladovanje 

širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-

2 (COVID-19) 

 

Organ: Vlada RS. 

 

2. člen Zakona o 

začasnih ukrepih v 

zvezi s sodnimi, 

upravnimi in drugimi 

javnopravnimi 

zadevami za 

obvladovanje 

širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-

2 (COVID-19). 

Sprejet: 21. 5. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 74/20 z dne 

21. 5. 2020. 

 

Ta sklep se objavi 

v Uradnem listu 

Republike 

Slovenije in začne 

veljati 1. junija 

2020. 

 

Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da so prenehali razlogi 

za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s 

sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za 

obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-

19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20). 

 

Upravni in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil 

uskladijo svoje splošne akte, ki so jih izdali na podlagi Zakona 

o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi 

javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 

61/20), do 1. junija 2020. 

 

 

Odredba o posebnih 

ukrepih zaradi 

nastanka pogojev iz 

prvega odstavka 

83.a člena Zakona o 

sodiščih in razlogov 

iz 1. člena 

ZZUSUDJZ 

 

Organ: Vrhovno 

sodišče RS.  

3.a člen Zakona o 

sodiščih, 4. in 4.a 

člen Zakona o 

začasnih ukrepih v 

zvezi s sodnimi, 

upravnimi in drugimi 

javnopravnimi 

zadevami za 

obvladovanje 

širjenja nalezljive 

bolezni sars-cov-2 

(Covid-19). 

Datum sprejetja: 

4. 5. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 62/20 z dne 

4. 5. 2020. 

1. Odločanje sodišč v nujnih in nenujnih zadevah 

 

Zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, ki lahko v 

večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje sodne 

oblasti in zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe epidemije 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, 

varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja 

sodstva vsa sodišča od 5. 5. 2020 opravljajo naroke, odločajo 

in vročajo sodna pisanja 

 

a) v zadevah, ki niso nujne v skladu s 83. členom Zakona o 

sodiščih, in ki se ne štejejo kot nujne v skladu s to odredbo, če 

sodišča lahko zagotavljajo opravo teh dejanj v skladu s pogoji, 

določenimi v tej odredbi in v drugih ukrepih, ki jih na podlagi te 

odredbe določi predsednik Vrhovnega sodišča Republike 

Slovenije, ter tako, da se ne širi virusna okužba in je 

zagotovljeno zdravje in življenje ljudi, ter 

 

b) v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o sodiščih; 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1103/sklep-o-ugotovitvi-prenehanja-razlogov-za-zacasne-ukrepe-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0943/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0943/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0943/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0943/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0943/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0943/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0943/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0943/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
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od teh se pa kot nujne ne štejejo: 

b.1. v zadevah zavarovanja, dejanja, ki zahtevajo osebne 

stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh 

postopkih in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve 

nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje 

vrednosti, 

b.2. menični in čekovni protesti ter menične tožbe, 

b.3. popis zapustnikovega premoženja, 

b.4. zadeve prisilne poravnave in stečaja, v katerih do 

vključno 30. 3. 2020 ni bil izdan sklep o začetku postopka, 

b.5. zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po 

Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, 

b.6. upravni spori po Zakonu o informacijskem 

pooblaščencu, 

b.7. upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju, 

b.8. upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, 

b.9. upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije 

s Slovenci zunaj njenih meja. 

 

2. Temeljni ukrepi za nemoteno izvajanje sodne oblasti v 

zadevah, navedenih v 1. točki te odredbe: 

 

2.1. Dostop do sodišča 

 

Sodišča določijo vstopno točko v sodno stavbo za stranke, 

njihove pooblaščence in druge osebe ter vstopno točko v 

sodno stavbo za sodnike in sodno osebje, kjer je prostorsko to 

mogoče. Na vstopnih točkah se izvedejo vsi potrebni 

preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe in objavi 

pisno obvestilo za vse vstopajoče o uvedenih preventivnih 

ukrepih, ki veljajo v prostorih sodišča. 
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Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov 

stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe: 

1. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v 

postopkih, kjer je to omogočeno, 

2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske 

naslove in telefonske številke v času uradnih ur. 

 

V času trajanja posebnih ukrepov se morajo stranke, njihovi 

pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s 

postopkom in niso vabljeni na sodišče, predhodno najaviti 

preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v 

času uradnih ur. 

 

2.2. Naroki, seje in zaslišanja 

 

Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in 

prostorski pogoji, praviloma izvedejo preko videokonference. 

 

Na narokih, sejah in zaslišanjih, ki se ne izvedejo prek 

videokonference, mora biti razdalja med sodniki, sodnim 

osebjem, strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi 

osebami vsaj dva metra, vsi morajo nositi zaščitno opremo, 

prostor pa mora biti razkužen. 

 

2.3. Javnost glavne obravnave 

 

Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja 

zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč ter 

zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik ali 

predsednik senata začasno izključi javnost celotne glavne 

obravnave ali njenega dela in določi druge primerne varovalne 

ukrepe. 

 

2.4. Drugi ukrepi 
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Druge ukrepe dodatno določi za vsa sodišča predsednik 

Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za posamezno 

sodišče pa vsak predsednik sodišča. 

 

3. Veljavnost odredbe in drugih ukrepov 

 

Ta odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi začnejo 

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in veljajo do 

javno objavljenega preklica predsednika Vrhovnega sodišča 

Republike Slovenije, ko prenehajo razlogi zanje, vendar najdlje 

do 1. julija 2020. 

 

4. Prenehanje veljavnosti prejšnje odredbe 

 

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 

posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 

83.a člena Zakona o sodiščih z dne 30. 3. 2020, objavljena v 

Uradnem listu RS, št. 39/20 in Odredba o spremembi odredbe 

o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega 

odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena 

ZZUSUDJZ z dne 8. 4. 2020, objavljena v Uradnem listu RS, 

št. 47/20. 

 

Odredba o posebnih 
ukrepih zaradi 
nastanka pogojev iz 
prvega odstavka 
83.a člena Zakona o 
sodiščih in razlogov 
iz 1. člena 
ZZUSUDJZ 
 

 83.a člen Zakona o 
sodiščih in 4. člena 
Zakona o začasnih 
ukrepih v zvezi s 
sodnimi, upravnimi 
in drugimi 
javnopravnimi 
zadevami za 
obvladovanje 
širjenja nalezljive 

Sprejeta: 30. 3. 
2020 
 
Objava: Uradni list 
RS, št. 39/20 z dne 
30. 3. 2020. 

1. Odločanje sodišč v nujnih zadevah 
 
Zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, ki lahko v 
večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje sodne 
oblasti in zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe epidemije 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, 
varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja 
sodstva vsa sodišča od 31. 3. 2020 opravljajo naroke in 

Zaradi 
nastanka 
izrednega 
dogodka, t.j. 
epidemije 
nalezljive 
bolezni SARS-
CoV-2 
(COVID-19) – 
koronavirus, ki 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0699/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0699/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0699/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0699/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0699/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0699/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0699/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0699/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-in-razlogov-iz-1--clena-zzusudjz
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Organ: Vrhovno 
sodišče RS 

bolezni sars-cov-2 
(Covid-19) (Uradni 
list RS, št. 36/20, v 
nadaljevanju 
ZZUSUDJZ) 
 

odločajo samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona 
o sodiščih, od teh pa se kot nujne ne štejejo: 
1. v zadevah zavarovanja, dejanja, ki zahtevajo osebne stike 
izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih in 
oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za 
življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti, 
2. menični in čekovni protesti ter menične tožbe, 
3. popis zapustnikovega premoženja, 
4. zadeve prisilne poravnave in stečaja, 
5. zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto 
vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo po 
Zakonu o prekrških, 
6. zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po 
Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, 
7. upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu, 
8. upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, 
9. upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, 
10. upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s 
Slovenci zunaj njenih meja. 
 
2. Naroki in seje 
 
Vsi naroki, seje in zaslišanja v nujnih zadevah se, če so 
izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, izvedejo prek 
videokonference. 
Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo med nujne 
zadeve, se prekličejo. 
 
3. Dostop do sodišča 
Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov 
stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe: 
1. ne smejo vstopati v sodne stavbe, 
2. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v 
postopkih, kjer je to omogočeno, 

lahko v večjem 
obsegu ovira 
nemoteno 
oziroma redno 
izvajanje 
sodne oblasti 
in zaradi 
preprečitve 
širjenja virusne 
okužbe 
epidemije 
nalezljive 
bolezni SARS-
CoV-2 
(COVID-19) – 
koronavirus, 
varovanja 
zdravja in 
življenja ljudi in 
zagotovitve 
delovanja 
sodstva 
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3. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske 
naslove in telefonske številke v času uradnih ur. 
 
V nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov se morajo 
stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke 
v zvezi s postopkom, predhodno najaviti preko objavljenih 
elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur. 
 
Za vse primere, ki niso zajeti v primerih iz prvega in drugega 
odstavka te točke, sodišča določijo eno vstopno točko v sodno 
stavbo, na kateri se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za 
preprečitev virusne okužbe. 
 
4. Javnost glavne obravnave 
 
Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja 
zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč ter 
zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik ali 
predsednik senata v nujnih zadevah začasno izključi javnost 
celotne glavne obravnave ali njenega dela in določi druge 
primerne varovalne ukrepe. 
 
5. Veljavnost odredbe in drugih ukrepov 
 
Ta odredba in drugi ukrepi, določeni na podlagi Odredbe o 
posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 
83.a člena Zakona o sodiščih z dne 13. 3. 2020 (Uradni list RS, 
št. 21/20), ki ne glede na 6. točko te odredbe veljajo še naprej, 
veljajo do javno objavljenega preklica predsednika Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije, ko prenehajo razlogi zanje, 
vendar najdlje do 1. julija 2020. 
 
6. Prenehanje veljavnosti prejšnje odredbe 
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Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 
posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 
83.a člena Zakona o sodiščih z dne 13. 3. 2020, objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 21/20. 
 

Sklep o delu 

Sodnega sveta RS v 

času trajanja 

Odredbe o 

razglasitvi epidemije 

nalezljive bolezni 

SARS-CoV-2 

(COVID-19) 

 

Organ: Sodni svet 

 

5. člen Zakona o 

Sodnem svetu. 

Sprejem: 19. 3. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 39/20 z dne 

30. 3. 2020. 

1. V času trajanja Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike 

Slovenije, št. 0070-29/2020 z dne 12. marca 2020, si bo Sodni 

svet še naprej prizadeval iskati možnosti, da se delo organa 

nadaljuje v čim večji meri ob upoštevanju ukrepov Vlade RS 

za preprečitev širjenja bolezni in ob spoštovanju zahtev 

varovanja zdravja tako zaposlenih javnih uslužbencev in 

dodeljenih sodnikov v strokovni službi ter vseh članov delovnih 

teles Sodnega sveta kot oseb, katerih udeležba je na sejah 

organa potrebna pri obravnavi posameznih zadev iz 

pristojnosti organa. 

 

2. V času trajanja epidemije Sodni svet odloča o zadevah iz 

svoje pristojnosti na videokonferenčnih sejah, če je zagotovljen 

zvočni in slikovni prenos iz krajev, na katerih se nahajajo člani 

Sodnega sveta. 

 

S soglasjem vabljenih oseb se lahko videokonferenčno 

izvedejo tudi razgovori z vabljenimi osebami na način, da se 

le-te v času seje Sodnega sveta nahajajo na mestu, iz 

katerega je zagotovljen zvočni in slikovni prenos na skupno 

platformo, prek katere se izvaja posamezna seja. Na zahtevo 

predsednika ali člana Sodnega sveta vabljena oseba pred 

izvedbo razgovora svojo identiteto izkaže z osebnim 

dokumentom. 

 

 

Odredba o 

začasnem delovnem 

času notarjev v času 

Tretji odstavek 

20. člena Zakona o 

notariatu. 

Sprejeta: 

23. 3. 2020 

 

S to odredbo se v času trajanja epidemije virusne okužbe 

SARS-CoV-2 (COVID-19) določijo naslednje uradne ure 

notarskih pisarn: 

Zaradi 

preprečitve 

širjenja 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0700/sklep-o-delu-sodnega-sveta-rs-v-casu-trajanja-odredbe-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0700/sklep-o-delu-sodnega-sveta-rs-v-casu-trajanja-odredbe-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0700/sklep-o-delu-sodnega-sveta-rs-v-casu-trajanja-odredbe-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0700/sklep-o-delu-sodnega-sveta-rs-v-casu-trajanja-odredbe-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0700/sklep-o-delu-sodnega-sveta-rs-v-casu-trajanja-odredbe-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0700/sklep-o-delu-sodnega-sveta-rs-v-casu-trajanja-odredbe-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0700/sklep-o-delu-sodnega-sveta-rs-v-casu-trajanja-odredbe-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0700/sklep-o-delu-sodnega-sveta-rs-v-casu-trajanja-odredbe-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19
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trajanja epidemije 

virusne okužbe 

SARS-CoV-2 

(COVID-19) 

 

Organ: Ministrstvo 

za pravosodje 

 

Objavljena: Uradni 

list RS, št. 33/20 z 

dne 23. 3. 2020 

 

Začetek 

veljavnosti: 24. 3. 

2020. 

 

– ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure in 

– sreda od 13. do 17. ure. 
 

nalezljive 

bolezni. 

Odredba o posebnih 

ukrepih zaradi 

nastanka pogojev iz 

prvega odstavka 

83.a člena Zakona o 

sodiščih 

 

Organ: predsednik 

Vrhovnega sodišča 

RS 

 

(PRENEHALA 

VELJATI) 

Na predlog 

ministrice za  

pravosodje z dne 

12. 3. 2020 in na 

podlagi 83.a člena 

Zakona o sodiščih. 

Sprejem: 13. 3. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 21/20 z dne 

13. 3. 2020. 

 

 

Vsa sodišča od 16. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo 

v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o sodiščih. 

Kot nujne zadeve se štejejo: 

1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je 

obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih 

zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji, 

2. postopek v zadevah zavarovanja, 

3. izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter 

preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona, 

4. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih 

zdravstvenih organizacijah, 

5. menični in čekovni protesti ter menične tožbe, 

6. spori za objavo popravka objavljene informacije, 

7. popis zapustnikovega premoženja, razen v primerih, ko je 

potrjena smrt zapustnika zaradi okužbe s koronavirusom ali je 

vzrok smrti neznan, 

8. zadeve prisilne poravnave in stečaja (v postopkih zaradi 

insolventnosti sodišča ne razpisujejo javnih dražb in drugih 

opravil, ki zahtevajo osebne stike upraviteljev, udeležencev in 

drugih oseb v teh postopkih), 

9. druge zadeve, za katere tako določa zakon. 

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo v zgoraj 

navedene nujne zadeve, se prekličejo. 

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja 

posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne 

vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, 

Zaradi 

nastanka 

izrednega 

dogodka, t.j. 

epidemije 

nalezljive 

bolezni SARS-

CoV-2 

(COVID-19) – 

koronavirus, ki 

lahko v večjem 

obsegu ovira 

nemoteno 

oziroma redno 

izvajanje 

sodne oblasti. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0539/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0539/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0539/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0539/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0539/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0539/odredba-o-posebnih-ukrepih-zaradi-nastanka-pogojev-iz-prvega-odstavka-83-a-clena-zakona-o-sodiscih
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začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo 

veljati posebni ukrepi. 

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja 

posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge 

osebe: 

1. ne smejo vstopati v sodne stavbe 

2. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v 

postopkih, kjer je to omogočeno 

3. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske 

naslove in telefonske številke v času uradnih ur. 

V zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih 

ukrepov se morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge 

osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom, predhodno 

najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih 

številk v času uradnih ur. 

Z namenom preprečevanja virusne okužbe se v zgoraj 

navedenih nujnih zadevah na glavnih obravnavah in javnih 

sejah ustrezno omeji prisotnost predstavnikov medijev (vendar 

ne izključi) in določi druge primerne varovalne ukrepe. 

Za vse primere, ki niso obseženi v zgoraj navedenih primerih, 

sodišča določijo eno vstopno točko v sodno stavbo, na kateri 

se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev 

virusne okužbe. 

Osebam, ki kažejo jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, 

kihanje, oteženo dihanje), se prepreči vstop v sodno stavbo. 

Na podlagi te odredbe predsednik Vrhovnega sodišča 

Republike Slovenije določi še druge ukrepe v zvezi z 

organizacijo poslovanja sodišč. 

Odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi bodo trajali 

do javno objavljenega preklica, vendar največ do 16. 5. 2020. 
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Šolstvo, vključno visoko šolstvo 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Odlok o začasni 

prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in 

izobraževanja 

 

Organ: Vlada RS. 

 

3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih 

Sprejet: 13. 5. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 67/20 z dne 

13. 5. 2020. 

 
Ta odlok začne 
veljati naslednji 
dan po objavi v 
Uradnem listu 
Republike 
Slovenije, 
uporabljati pa se 
začne 18. maja 
2020, razen 4., 5. 
in 6. točke 2. člena 
tega odloka, ki se 
začnejo uporabljati 
25. maja 2020. 

 

S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v: 

– osnovnih šolah, 
– osnovnih šolah s prilagojenim programom, 
– srednjih šolah, 
– domovih za učence s posebnimi potrebami in 
– dijaških domovih. 

 
Neglede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za: 

1. javne uslužbence, zaposlene v zavodih iz prejšnjega 
člena, in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na 
drugi pravni podlagi (na primer podjemne, avtorske 
pogodbe), 

2. člane organov zavodov iz prejšnjega člena in člane šolskih 
komisij za izvedbo zaključkov izobraževanja, 

3. učence 1. do 3. razreda osnovne šole in osnovne šole s 
prilagojenim programom, 

4. učence 4. do 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s 
prilagojenim programom z učnimi težavami, ki potrebujejo 
prilagojene oblike in metode dela za doseganje minimalnih 
standardov znanja, 

5. učence 9. razreda osnovne šole in osnovne šole s 
prilagojenim programom, 

6. učence in dijake posebnih programov vzgoje in 
izobraževanja v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim 
programom, 

7. učence in dijake iz 3., 4., 5. in 6. točke tega člena, ki 
obiskujejo vzgojne programe v osnovni šoli in osnovni šoli 
s prilagojenim programom, 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja
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8. otroke v programih predšolske vzgoje v osnovni šoli s 
prilagojenim programom, 

9. dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike, ki 
bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali 
zaključni izpit, ter dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola 
organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje 
praktičnega znanja in veščin, posameznike, ki bodo 
opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, in 
udeležence izobraževanja odraslih, 

10. dijake v dijaških domovih, ki jim je zaradi zdajšnjih 
varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega 
bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva 
s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s 
priznano mednarodno zaščito, študente v dijaških domovih 
in dijake iz 9. točke tega člena, 

11. kandidate za vpis v srednje šole v šolsko leto 2020/2021 
za izvedbo aktivnosti prijavno-vpisnega postopka. 

 
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in 
samostojni visokošolski zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti 
upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za 
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so 
objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje, 
(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19). 
 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 
Republike Slovenije ugotavlja vsakih štirinajst dni in ob 
upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še 
naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter 
o tem obvesti Državni zbor in javnost. 
 
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
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izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 65/20). 
 

Odlok o spremembi 

in dopolnitvah 

Odloka o začasni 

prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in 

izobraževanja ter 

univerzah in 

samostojnih 

visokošolskih 

zavodih 

Organ: Vlada RS. 

 

3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 8. 5. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 65/20 z dne 

8. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 9. 5. 

2020. 

V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20) se za 

1. členom dodata nova 1.a in 1.b člen, ki se glasita: 

 

»1.a člen 

 

Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za 

javne uslužbence, zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena, 

posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni 

podlagi (na primer podjemne, avtorske pogodbe), in 

posameznike, ki so člani organov teh zavodov. 

 

1.b člen 

 

Zavodi iz 1. člena tega odloka morajo pri izvajanju dejavnosti 

upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje 

okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 

strani ministrstva, pristojnega za zdravje, (https://www.nijz.si/ 

sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).«. 

 

2. člen 

 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»2. člen Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 

strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 

uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 

obvesti Državni zbor in javnost.«. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0998/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
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Pravilnik o 

spremembah in 

dopolnitvah 

Pravilnika o 

subvencioniranju 

bivanja študentov 

 

Organ: Ministrica za 

izobraževanje, 

znanost in šport. 

 

73.b člen Zakona o 

visokem šolstvu. 

Sprejet: 23. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 58/20 z 

dne 24. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 25. 4. 

2020. 

V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list 

RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17 

in 13/18) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi: 

 

»1.a člen  

 

Minister, pristojen za visoko šolstvo, lahko v primeru naravnih 

ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih 

izjemnih okoliščinah, podaljša roke iz tega pravilnika s sklepom 

za čas trajanja takšnih okoliščin, vendar ne dlje kot za tri 

mesece.«. 

 

V naslovu II. poglavja se pred besedilom »ŠTUDENTSKIH 

DOMOV« doda beseda »ZASEBNIH«. 

 

V 3., 4., 5., 6. in 9. členu se pred besedilom »študentski dom« 

v vseh sklonih doda beseda »zasebni« v ustreznem sklonu. 

 

V 7. členu se beseda »ponudnika« nadomesti z besedilom 

»ustreznega zasebnega študentskega doma«, pred besedilom 

»študentskim domom« pa se doda beseda »zasebnim«. 

 

V 13. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, 

ki se glasi: 

 

»Študentom, ki so bili sprejeti v študijski program zaradi 

izjemne nadarjenosti, se prizna največje število točk iz drugega 

odstavka tega člena.«. 

 

V prvem odstavku 23. člena se v drugem stavku za oklepajem 

doda besedilo »ali na podlagi drugega zakona«. 

 

V 24. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi: 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov/#%C2%BB1.a%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov/#%C2%BB1.a%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0871/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-subvencioniranju-bivanja-studentov/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
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»Če po roku za oddajo prošnje na skupni javni razpis iz 

prejšnjega odstavka nastanejo izjemne okoliščine, kot jih 

določa prvi odstavek 17. člena tega pravilnika, lahko študent 

prošnjo za sprejem odda med študijskim letom, in sicer v 

obdobju, ki se ga določi v skupnem razpisu iz prejšnjega 

odstavka.«. 

 

Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti 

odstavek. 

 

Pravilnik o dopolnitvi 

Pravilnika o razpisu 

za vpis in izvedbi 

vpisa v visokem 

šolstvu 

 

Organ: ministrica za 

izobraževanje, 

znanost in šport 

Osmi odstavek 40. 

člena in za izvajanje 

prvega, drugega, 

tretjega, četrtega, 

petega, šestega in 

sedmega odstavka 

40. člena, 41. člena, 

prvega odstavka 65. 

člena in 66. člena 

Zakona o visokem 

šolstvu. 

Sprejem: 16. 3. 

2020. 

 

Objava: Ur. l. RS, 

št. 26/20 z dne 16. 

3. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti:  17. 

marec 2020. 

 

Minister, pristojen za visoko šolstvo, lahko v primeru naravnih 

ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih 

izjemnih okoliščinah, podaljša roke iz tega pravilnika s 

sklepom za čas trajanja takšnih okoliščin, vendar ne dlje kot 

za tri mesece.« 

 

 

Športna dejavnost in športna tekmovanja 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Odlok o začasnih 

pogojih za izvajanje 

športne dejavnosti 

 

Organ: Vlada RS. 

3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 15. 5. 

2020. 

 

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 

bolezni COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne 

dejavnosti za športnike, izvajanje športnih tekmovanj in 

izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno 

delo v športu. 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

nalezljive 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0580/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-razpisu-za-vpis-in-izvedbi-vpisa-v-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0580/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-razpisu-za-vpis-in-izvedbi-vpisa-v-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0580/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-razpisu-za-vpis-in-izvedbi-vpisa-v-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0580/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-razpisu-za-vpis-in-izvedbi-vpisa-v-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0580/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-razpisu-za-vpis-in-izvedbi-vpisa-v-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1053/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1053/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1053/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
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 Objavljen: Uradni 

list RS, št. 70/20 z 

dne 15. 5. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 18. maja 

2020. 

 

 

Proces športne vadbe v skladu s prvim odstavkom 46. člena 

ZŠpo-1 je dovoljen vsem športnikom, kot jih določa ZŠpo-1. 

Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih 

in površinah za šport v naravi. Dovoljeno je tudi dopolnilno 

strokovno delo v skladu s 1. točko 2. člena ZŠpo-1. 

 

Proces športne vadbe iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi 

vsem udeležencem v programih iz 1., 3., 7., 8. in 9. točke 

prvega odstavka 6. člena ZŠpo-1. 

 

Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne 

ravni, v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni 

tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo-1. 

 

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. 

Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v 

prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja 

(tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno 

spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar). 

 

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne 

panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove 

kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za 

šport. 

 

Dovoli se izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za 

strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega 

odstavka 76. člena ZŠpo-1 in licenčnih seminarjev 

nacionalnih panožnih športnih zvez. 

 

Športniki, strokovni delavci v športu, izvajalci in udeleženci 

usposabljanj za strokovno delo v športu ter licenčnih 

seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez morajo 

bolezni 

COVID-19. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1053/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1053/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1053/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1053/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#4.%C2%A0%C4%8Dlen


Stanje na dan 26. 5. 2020 

158 
 

upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje 

okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 

strani ministrstva, pristojnega za zdravje 

(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19). 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 

strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 

uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 

obvesti Državni zbor in javnost. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 63/20), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 67/20) pa preneha veljati 23. maja 2020. 

 

Odlok o 

spremembah in 

dopolnitvah Odloka 

o začasnih pogojih 

za izvajanje športne 

dejavnosti 

 

Organ: Vlada RS.  

 

(PRENEHLA 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 13. 5. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 67/20 z 

dne 13. 5. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati 23. maja 

2020. 

 

V Odloku o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 63/20) se besedilo 1. člena spremeni tako, 

da se glasi: 

 

»S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za 

športnike, izvajanje športnih tekmovanj in izvajanje 

javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v 

športu.«. 

 

V 2. členu se v prvem odstavku črta besedilo », razen v 

športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih 

zavodov«. 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1053/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1053/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1029/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1029/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1029/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1029/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1029/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1029/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
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»Proces športne vadbe iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi 

vsem udeležencem v programih iz 1., 3., 7., 8. in 9. točke 

prvega odstavka 6. člena ZŠpo-1.«. 

 

V 3. členu se v prvem odstavku črta beseda »individualnih«. 

 

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi: 

 

Dovoli se izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za 

strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega 

odstavka 76. člena ZŠpo-1.«. 

 

V 4. členu se besedilo »Športniki in strokovni delavci v športu« 

nadomesti z besedilom »Športniki, strokovni delavci v športu 

ter izvajalci in udeleženci usposabljanj za strokovno delo v 

športu«. 

 

Odlok o začasnih 

pogojih za izvajanje 

športne dejavnosti 

 

Organ: Vlada RS.  

 

 

(PRENEHLA 

VELJATI DNE 18. 5. 

2020.) 

3. točka prvega 

odstavka 39. člena 

Zakona o nalezljivih 

boleznih. 

Sprejet: 

6. 5. 2020. 

 

Objava: uradni list 

RS, št. 63/20 z dne 

6. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

7. 5. 2020.  

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za 

športnike in izvajanje športnih tekmovanj. 

 

Proces športne vadbe v skladu s prvim odstavkom 46. člena 

Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v 

nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) je dovoljen vsem športnikom, kot 

jih določa ZŠpo-1. Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali 

v športnih objektih in površinah za šport v naravi, razen v 

športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih 

zavodov. Dovoljeno je tudi dopolnilno strokovno delo v skladu 

s 1. točko 2. člena ZŠpo-1. 

 

Pri izvajanju procesa športne vadbe morajo športniki in 

strokovni delavci v športu ves čas ohranjati najmanj 2 metra 

razdalje do drugih oseb. Telesni stik med športniki je dovoljen 

le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1029/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#%C2%BB3.a%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1029/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#%C2%BB3.a%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1029/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1029/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0964/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0964/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0964/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti
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panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (na primer 

plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa 

športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več 

športnikov hkrati ni dovoljen. 

 

Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne 

ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran 

uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo-1. 

 

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. 

Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v 

prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja 

(tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno 

spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar). 

 

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne 

panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove 

kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za 

šport. 

 

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa 

navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom 

SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, 

pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje- 

ukrepov-covid-19). 

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 

strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 

uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 

obvesti Državni zbor in javnost. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0964/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0964/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0964/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0964/odlok-o-zacasnih-pogojih-za-izvajanje-sportne-dejavnosti/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
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Nedopustnost referenduma 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Sklep o 

nedopustnosti 

razpisa 

zakonodajnega 

referenduma o 

Zakonu o zagotovitvi 

dodatne likvidnosti 

gospodarstvu za 

omilitev posledic 

epidemije COVID-19 

(ZDLGPE, EPA 

1120-VIII) 

 

Organ: 

Državni zbor RS. 

Drugi odstavek 

90. člena Ustave 

Republike Slovenije, 

21.a člen Zakona o 

referendumu in o 

ljudski iniciativi in 

112. člen Poslovnika 

državnega zbora. 

Sprejet: 

30. 4. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 61/20 z dne 

30. 4. 2020. 

 

I.  

 

Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma o 

Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za 

omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE, EPA 1120-

VIII) ni dopustno razpisati, ker gre za zakon iz prve alineje 

drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 

47/13 in 75/16). 

 
II.  

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. 

 

III.  

 

Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Državni zbor) je na 35. izredni seji, dne 28. 4. 2020, sprejel 

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za 

omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE, EPA 1120-

VIII; v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE). 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) 

je dne 22. 4. 2020 Državnemu zboru v skladu s prvim 

odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski 

iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) 

predlagala sprejem Sklepa o nedopustnosti razpisa 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii/#I.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii/#I.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii/#II.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii/#II.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii/#III.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0898/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe-epa-1120-viii/#III.
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zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne 

likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije 

COVID-19. 

Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike 

Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o 

zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, 

varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z 

določbo prvega odstavka 21.a člena ZRLI Državni zbor na 

predlog Vlade sprejme sklep, s katerim ugotovi, da 

referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih 

ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave 

posledic naravnih nesreč, takoj po preteku sedmih dni od 

sprejetja zakona. Če Državni svet odloči, da glede zakona ne 

bo zahteval, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem 

še enkrat odloča, Državni zbor sprejme sklep takoj po prejemu 

obvestila o takšni odločitvi Državnega sveta. Sklep mora 

vsebovati razloge, zaradi katerih referenduma ni dopustno 

razpisati. 

ZDLGPE, glede katerega je Vlada v skladu z drugim 

odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije in 

21.a členom ZRLI Državnemu zboru predlagala sprejetje 

sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma, 

odpravlja posledice naravne nesreče epidemije nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19; v nadaljnjem besedilu: 

epidemija COVID-19) in predlaga omilitev njenih posledic za 

slovensko gospodarstvo. V skladu z 8. členom Zakona o 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 

št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – 

ZNOrg) se za naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav 

nalezljive bolezni. 

Izbruh okužb zaradi nalezljive bolezni COVID-19 ob koncu 

leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na 

območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, 

na katere meji Republika Slovenija, v marcu in aprilu 2020 pa 
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se virus razširja tudi v Republiki Sloveniji, kljub ukrepom, ki jih 

je Vlada sprejela za omejitev in zajezitev širjenja epidemije 

COVID-19. Vsi ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 

predstavljajo omejitev javnega življenja in javnega zbiranja 

ljudi na območju Republike Slovenije, s čimer nastajajo 

posledice na področju gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, 

izpolnjevanja davčnih obveznosti, šibkejših družbenih skupin 

oziroma na vseh ravneh družbe. 

Izjemnost razmer, v katerih se je znašla Republika 

Slovenija ob izbruhu epidemije COVID-19 in ki zahtevajo 

takojšen odziv države, izhaja tako iz zgodovinskih virov, ki 

pričajo o tem, da predvidene posledice te epidemije niso 

primerljive z nobenim dogodkom v zgodovini po drugi svetovni 

vojni, gospodarske in socialne posledice pa svetovni viri 

primerjajo z veliko gospodarsko krizo oziroma veliko depresijo 

iz leta 1929, ki se je iz Združenih držav Amerike razširila na cel 

svet. Izjemnost razmer se kaže tudi v napovedih gospodarskih 

gibanj, na primer Mednarodni denarni sklad Republiki Sloveniji 

napoveduje padec rasti bruto družbenega proizvoda za osem 

odstotkov v letu 2020, prav tako druge institucije, ki se 

ukvarjajo z napovedovanjem navedenih gibanj, napovedujejo 

konkretno upočasnitev gospodarske rasti oziroma padec bruto 

družbenega proizvoda. Vse navedeno pa posledično, zaradi 

zastoja gospodarskih dejavnosti, ki so posledica odlokov 

Vlade, s katerimi so se določali ukrepi za zagotovitev javnega 

zdravja, pričakovano v najkrajšem času povzroči socialne 

stiske in tudi posledice na drugih področjih življenja. Na drugi 

strani pa je treba zagotoviti tudi, da bodo do nujnih pomoči 

upravičeni le tisti, za katere se bo naknadno izkazalo, da jih je 

epidemija COVID-19 prizadela v taki meri, da jim bo pomoč 

dejansko pripomogla k preživetju tako v gospodarskem kot 

socialnem pomenu besede. 

ZDLGPE predstavlja pravno podlago za ukrep poroštva 

Republike Slovenije za najem bančnih kreditov, s katerim se 



Stanje na dan 26. 5. 2020 

164 
 

zagotavlja potrebna likvidnost slovenskemu gospodarstvu za 

omilitev posledic epidemije COVID-19 in s tem preprečuje 

hujša gospodarska škoda, ki bi lahko nastala. Z 

zagotavljanjem nujne likvidnosti slovenskemu gospodarstvu 

se hkrati zagotavlja zadostna srednjeročna likvidnosti v 

bančnem sistemu in optimizacija izrabe sicer že v veliki meri 

uporabljenega fiskalnega prostora proračuna Republike 

Slovenije. 

ZDLGPE tako predstavlja nujni ukrep, s katerim bo 

omogočena takojšnja in učinkovita zagotovitev odprave 

posledic naravne nesreče v Republiki Sloveniji tako za 

prebivalstvo kot tudi gospodarstvo. 

Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da se ZDLGPE 

nanaša na vsebino, glede katerega v skladu s prvo alinejo 

drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije razpis 

zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker zadevni zakon 

predstavlja zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev odprave 

posledic naravnih nesreč v smislu prve alineje drugega 

odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije. 

 

Sklep o 

nedopustnosti 

razpisa 

zakonodajnega 

referenduma o 

Zakonu o 

spremembi in 

dopolnitvah Zakona 

o začasnih ukrepih v 

zvezi s sodnimi, 

upravnimi in drugimi 

javnopravnimi 

zadevami za 

obvladovanje 

Drugi odstavek 

90. člena Ustave 

Republike Slovenije, 

21.a člen Zakona o 

referendumu in o 

ljudski iniciativi in 

112. člen Poslovnika 

državnega zbora. 

Sprejet: 

30. 4. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 61/20 z dne 

30. 4. 2020. 

 
I.  

 

Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma o 

Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih 

ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 

zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-

CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII) ni 

dopustno razpisati, ker gre za zakon iz prve alineje drugega 

odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16). 

 
II.  
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širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-

2 (COVID-19) 

(ZZUSUDJZ-A, EPA 

1121-VIII) 

 

Organ: 

Državni zbor RS. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. 

 
III.  

 

Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Državni zbor) je na 35. izredni seji, dne 28. 4. 2020, sprejel 

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih 

v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 

zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-

CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII; v 

nadaljnjem besedilu: ZZUSUDJZ-A). 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) 

je dne 22. 4. 2020 Državnemu zboru v skladu s prvim 

odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski 

iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) 

predlagala sprejem Sklepa o nedopustnosti razpisa 

zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi in 

dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, 

upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje 

širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike 

Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o 

zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, 

varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z 

določbo prvega odstavka 21.a člena ZRLI Državni zbor na 

predlog Vlade sprejme sklep, s katerim ugotovi, da 

referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih 

ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave 

posledic naravnih nesreč, takoj po preteku sedmih dni od 

sprejetja zakona. Če Državni svet odloči, da glede zakona ne 

bo zahteval, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem 

še enkrat odloča, Državni zbor sprejme sklep takoj po prejemu 
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obvestila o takšni odločitvi Državnega sveta. Sklep mora 

vsebovati razloge, zaradi katerih referenduma ni dopustno 

razpisati. 

ZZUSUDJZ-A, glede katerega je Vlada v skladu z drugim 

odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije in 

21.a členom ZRLI Državnemu zboru predlagala sprejetje 

sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma, varuje 

ustavno pravico do sodnega varstva in zakonitost delovanja 

upravnih organov, tako da omogoča postopno delovanje 

sodstva po nastopu naravne nesreče, v danem primeru 

epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19; v 

nadaljnjem besedilu: epidemija COVID-19). V skladu z 

8. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) se za naravno nesrečo šteje 

tudi množičen pojav nalezljive bolezni. 

ZZUSUDJZ-A določa pravno podlago, da lahko sodišča 

tudi v postopkih, ki niso nujni, odločajo in vročajo pisanja, če 

sodišča lahko zagotavljajo opravljanje teh dejanj v skladu s 

pogoji, ki jih predpiše predsednik Vrhovnega sodišča 

Republike Slovenije na način iz tretjega odstavka 83.a člena 

Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 

75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – 

ZSICT in 16/19 – ZNP-1), in tako, da se ne širi virusna okužba 

in je zagotovljeno zdravje in življenje ljudi. S tem se omogoči 

postopna aktivacija sodstva. Poleg tega se postopna aktivacija 

določa tudi za upravne organe. S tem se omogoča postopen 

začetek delovanja sodstva in upravnih organov in ne hipno, kar 

bi bilo posledično lahko tako v škodo strank, še posebej tistih 

najšibkejših. Poleg postopnega delovanja sodstva omogoča 

tudi postopno delovanje upravnih organov z določitvijo načina 

delovanja teh organov v t.i. nenujnih zadevah. Na drugi strani 

se s tem prepreči tudi nastanek večjih kasnejših obremenitev 
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za sodišča in upravne enote, ki bodo morali odločati tudi o 

vlogah, ki so bile vložene pred in med epidemijo COVID 19. 

ZZUSUDJZ-A tako predstavlja nujni ukrep, s katerim bo 

omogočeno, da se že v tem omejenem dvomesečnem obdobju 

začne tudi v nenujnih zadevah izvajati sodna in upravna oblast, 

pri čemer morajo sodišča in upravne enote še vedno 

zagotavljati vse ukrepe, ki so namenjeni preprečitvi širjenja 

nalezljive bolezni in zagotavljanju zdravja in življenja ljudi pri 

opravi teh dejanj. Določitev začasnega ukrepa, da je mogoče 

vložiti vlogo, predlog, ugovor, izjavo ali drugo procesno dejanje 

oziroma listino tudi po roku v insolvenčnih postopkih, če 

stranka izkaže, da je to neposredno povezano z epidemijo 

COVID 19, pa odpravlja procesno strogost v tem postopku za 

navedeno obdobje in s tem omogoči, da stranka še v 

razumnem času in v primeru tega opravičljivega razloga lahko 

prepreči nastanek zanjo neugodnih posledic v tem postopku. 

Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da se ZZUSUDJZ-

A nanaša na vsebino, glede katerega v skladu s prvo alinejo 

drugega odstavka 90. člena Ustave razpis zakonodajnega 

referenduma ni dopusten, ker zadevni zakon predstavlja zakon 

o nujnih ukrepih za zagotovitev odprave posledic naravnih 

nesreč v smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena 

Ustave. 

 

Sklep o 

nedopustnosti 

razpisa 

zakonodajnega 

referenduma o 

Zakonu o 

spremembah in 

dopolnitvah Zakona 

o interventnih 

ukrepih za zajezitev 

Drugi odstavek 

90. člena Ustave 

Republike Slovenije, 

21.a člen Zakona o 

referendumu in o 

ljudski iniciativi in 

112. člen Poslovnika 

državnega zbora. 

Sprejet: 

30. 4. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 61/20 z dne 

30. 4. 2020. 

 

I.  

 

Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma o 

Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih 

ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, EPA 

1122-VIII) ni dopustno razpisati, ker gre za zakon iz prve 

alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike 
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epidemije COVID-19 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo 

(ZIUZEOP-A, EPA 

1122-VIII) 

 

Organ: 

Državni zbor RS. 

Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 

69/04, 68/06, 47/13 in 75/16). 

 
II.  

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. 

 
III.  

 

Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Državni zbor) je na 35. izredni seji, dne 28. 4. 2020, sprejel 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih 

ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, 

EPA 1122-VIII; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP-A). 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) 

je dne 22. 4. 2020 Državnemu zboru v skladu s prvim 

odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski 

iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) 

predlagala sprejem Sklepa o nedopustnosti razpisa 

zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 

epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 

in gospodarstvo. 

Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike 

Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o 

zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, 

varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z 

določbo prvega odstavka 21.a člena ZRLI Državni zbor na 

predlog Vlade sprejme sklep, s katerim ugotovi, da 

referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih 

ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave 
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posledic naravnih nesreč, takoj po preteku sedmih dni od 

sprejetja zakona. Če Državni svet odloči, da glede zakona ne 

bo zahteval, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem 

še enkrat odloča, Državni zbor sprejme sklep takoj po prejemu 

obvestila o takšni odločitvi Državnega sveta. Sklep mora 

vsebovati razloge, zaradi katerih referenduma ni dopustno 

razpisati. 

ZIUZEOP-A, glede katerega je Vlada v skladu z drugim 

odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije in 

21.a členom ZRLI Državnemu zboru predlagala sprejetje 

sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma, 

odpravlja posledice naravne nesreče epidemije nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19; v nadaljnjem besedilu: 

epidemija COVID-19) in predlaga omilitev njenih posledic za 

državljane in gospodarstvo. V skladu z 8. členom Zakona o 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 

št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – 

ZNOrg) se za naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav 

nalezljive bolezni. 

Izbruh okužb zaradi nalezljive bolezni COVID-19 ob koncu 

leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na 

območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, 

na katere meji Republika Slovenija, v marcu in aprilu 2020 pa 

se virus razširja tudi v Republiki Sloveniji, kljub ukrepom, ki jih 

je Vlada sprejela za omejitev in zajezitev širjenja epidemije 

COVID-19. Vsi ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 

predstavljajo omejitev javnega življenja in javnega zbiranja 

ljudi na območju Republike Slovenije, s čimer nastajajo 

posledice na področju gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, 

izpolnjevanja davčnih obveznosti, šibkejših družbenih skupin 

oziroma na vseh ravneh družbe. 

Izjemnost razmer, v katerih se je znašla Republika 

Slovenija ob izbruhu epidemije COVID-19 in ki zahtevajo 

takojšen odziv države, izhaja tako iz zgodovinskih virov, ki 
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pričajo o tem, da predvidene posledice te epidemije niso 

primerljive z nobenim dogodkom v zgodovini po drugi svetovni 

vojni, gospodarske in socialne posledice pa svetovni viri 

primerjajo z veliko gospodarsko krizo oziroma veliko depresijo 

iz leta 1929, ki se je iz Združenih držav Amerike razširila na cel 

svet. Izjemnost razmer se kaže tudi v napovedih gospodarskih 

gibanj, na primer Mednarodni denarni sklad Republiki Sloveniji 

napoveduje padec rasti bruto družbenega proizvoda za osem 

odstotkov v letu 2020, prav tako druge institucije, ki se 

ukvarjajo z napovedovanjem navedenih gibanj, napovedujejo 

konkretno upočasnitev gospodarske rasti oziroma padec bruto 

družbenega proizvoda. Vse navedeno pa posledično, zaradi 

zastoja gospodarskih dejavnosti, ki so posledica odlokov 

Vlade, s katerimi so se določali ukrepi za zagotovitev javnega 

zdravja, pričakovano v najkrajšem času povzroči socialne 

stiske in tudi posledice na drugih področjih življenja. Na drugi 

strani pa je treba zagotoviti tudi, da bodo do nujnih pomoči 

upravičeni le tisti, za katere se bo naknadno izkazalo, da jih je 

epidemija COVID-19 prizadela v taki meri, da jim bo pomoč 

dejansko pripomogla k preživetju, tako v gospodarskem kot 

socialnem pomenu besede. 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 

gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) in posledično tudi 

ZIUZEOP-A predstavljata pravno podlago za omilitev posledic 

epidemije COVID-19 z ukrepi in popravki ukrepov, s katerimi 

se v nabor ukrepov dodaja določene nove upravičence, ki so 

bili v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 

gospodarstvo izpuščeni, oziroma se določene ukrepe prilagaja 

na način, da se čimprej, z jasnimi nameni in posledicami, 

zagotovi omilitev posledic epidemije najširšemu možnemu 

krogu upravičencev z ukrepi, ki so bili v postopku priprave 

predloga ZIUZEOP-A zaznani kot nujni. Specifični cilji 
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predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja 

podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej 

najbolj ogroženih zaradi epidemije COVID-19, izredna pomoč 

samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, posledično pa 

tudi primerna ureditev izvršbe in stečajnega postopka za 

zagotovitev najnujnejših sredstev za preživetje prebivalstva 

Republike Slovenije v času epidemije COVID-19. ZIUZEOP-A 

je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano z 

epidemijo COVID-19 in sledi načelu varovanja zdravja in 

življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim 

subjektom. V luči negotovosti v zvezi s posledicami epidemije 

COVID-19, ki se kažejo širom sveta, zakonodajalec nima le 

pravice, temveč tudi dolžnost, da zakonodajo prilagaja danim 

družbenim razmeram in jo tudi spreminja, če to narekujejo 

spremenjena družbena razmerja. Nujni ukrepi, ki jih država 

sprejema za obvladovanje in zmanjševanje negativnih 

posledic epidemije COVID-19 na prebivalstvo in gospodarstvo, 

morajo biti čim bolj učinkoviti, njihova izvedba pa mora biti 

hitra. Z ZIUZEOP-A se zaradi posledic epidemije COVID-19 

določajo dodatni ukrepi (na primer pomoč ranljivim skupinam, 

ki so bile z osnovnim zakonom neupravičeno spregledane, 

tako na področju upravičenosti do mesečnega temeljnega 

dohodka in oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost 

kot tudi na področju enkratnega solidarnostnega dodatka za 

ranljive skupine), s katerimi se za čas trajanja ukrepov 

preprečujejo oziroma blažijo negativne posledice epidemije 

COVID-19 za prebivalstvo ter gospodarstvo. 

ZIUZEOP-A tako predstavlja nujni ukrep, s katerim bo, v 

povezavi z osnovnim zakonom, omogočena takojšnja in 

učinkovita zagotovitev odprave posledic naravne nesreče v 

Republiki Sloveniji tako za prebivalstvo kot tudi gospodarstvo. 

Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da se ZIUZEOP-A 

nanaša na vsebino, glede katerega v skladu s prvo alinejo 

drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije razpis 
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zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker zadevni zakon 

predstavlja zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev odprave 

posledic naravnih nesreč v smislu prve alineje drugega 

odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije. 

 

 

Finančna nadomestila zaradi izpada dohodka ter pomoč državljanom in gospodarstvu 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Uredba o 

metodologiji za 

ocenjevanje škode, 

pogojih in postopku 

dodelitve javnih 

sredstev iz točke b) 

drugega odstavka 

20.a člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo 

 

Organ: Vlada RS. 

 

Točka b) drugega 

odstavka 20.a člena 

Zakona o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo. 

Sprejeta: 21. 5. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 74/20 z dne 

21. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 22. 5. 

2020. 

S to uredbo se določajo metodologija, po kateri se ocenjuje 

škoda, ki jo je podjetjem povzročila epidemija COVID-19, 

pogoji in postopek dodelitve sredstev proračuna Republike 

Slovenije na podlagi točke b) drugega odstavka 20.a člena 

Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-

19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 

(Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: 

ZIUZEOP). 

 

Škoda, ki je podjetjem nastala kot posledica epidemije COVID-

19 (v nadaljnjem besedilu: škoda), se dokazuje kot škoda, ki 

nastane podjetjem zaradi zmanjšanja dodane vrednosti, ali kot 

škoda, ki nastane zaradi dodatnih stroškov podjetja. 

 

 

[Za podrobnejšo opredelitev metodologijo določitve škode, 

višino in pogoje za dodelitev javnih sredstev in postopek 

ugotavljanja upravičenosti glejte besedilo uredbe.]  

 

 

Uredba o izvajanju 

ukrepa poroštva po 

Zakonu o zagotovitvi 

17. člen Zakona o 

zagotovitvi dodatne 

likvidnosti 

Sprejeta: 13. 5. 

2020. 

 

Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem 

ukrepa poroštva na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne 

likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1022/uredba-o-izvajanju-ukrepa-porostva-po-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1022/uredba-o-izvajanju-ukrepa-porostva-po-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1022/uredba-o-izvajanju-ukrepa-porostva-po-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19
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dodatne likvidnosti 

gospodarstvu za 

omilitev posledic 

epidemije COVID-19 

 

Organ: Vlada RS 

gospodarstvu za 

omilitev posledic 

epidemije COVID-

19. 

Objava: Uradni list 

RS, št. 67/20 z dne 

13. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 14. 5. 

2020. 

COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu: 

ZDLGPE), uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in 

hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic 

bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v 

skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne 

storitve na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem 

besedilu: banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v 

primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja 

upravičenosti zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, 

poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila družbe 

SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, 

(v nadaljnjem besedilu: SID banka) ter nadomestilom za 

njegovo izvajanje. 

 

[Za konkretne ukrepe  in merila glejte besedilo uredbe v 

povezavi.] 

 

Uredba o izvajanju 

65. člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo 

 

Organ: Vlada RS. 

 

Dvanajsti odstavek 

65. člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo. 

Sprejeta: 13. 5. 

2020. 

 

Objavljena: Uradni 

list RS, št. 67/20 z 

dne 13. 5. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 14. 5. 

2020. 

Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z omejitvami 

poroštva, uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in 

hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic 

bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in v 

skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne 

storitve na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem 

besedilu: banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v 

primerih izdanega poroštva za del zneska odloženih obrokov 

obveznosti iz kreditnih pogodb, ki zapadejo v obdobju največ 

dvanajst mesecev, na podlagi 65. člena Zakona o interventnih 

ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 

št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), način 

preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, obseg in način 

izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in 

razvojne banke, d. d., Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: SID 

banka) ter nadomestilo za njegovo izvajanje in poročanje. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1022/uredba-o-izvajanju-ukrepa-porostva-po-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1022/uredba-o-izvajanju-ukrepa-porostva-po-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1022/uredba-o-izvajanju-ukrepa-porostva-po-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1022/uredba-o-izvajanju-ukrepa-porostva-po-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1023/uredba-o-izvajanju-65--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1023/uredba-o-izvajanju-65--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1023/uredba-o-izvajanju-65--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1023/uredba-o-izvajanju-65--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1023/uredba-o-izvajanju-65--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1023/uredba-o-izvajanju-65--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1023/uredba-o-izvajanju-65--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1023/uredba-o-izvajanju-65--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1023/uredba-o-izvajanju-65--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
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[Za podrobnejša pravila iz uredbe glejte besedilo uredbe v 

povezavi.] 

 

Naznanilo o 

odobritvi sheme 

državne pomoči št. 

SA.56999 (2020/N) 

po Zakonu o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo 

 

Organ: minister za 

finance. 

 

Sedmi odstavek 74. 

člena Zakona o 

državni upravi. 

Sprejeto: 11. 5. 

2020. 

 

Objavljeno: Uradni 

list RS, št. 67/20 z 

dne 13. 5. 2020. 

 

Minister za finance naznanja prejetje sklepa Evropske komisije 

z dne 24. 4. 2020 o odobritvi sheme državne pomoči po 

Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-

19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 

(Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20). 

 

Odlok o finančnem 

nadomestilu zaradi 

izpada dohodka v 

prireji govejega 

mesa zaradi 

epidemije COVID-19 

 

Organ: Vlada RS. 

Peti odstavek 74. 

člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo. 

Sprejet: 30. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 61/20 z 

dne 30. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

1. 5. 2020. 

 

Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, 

pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega 

nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa 

zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno 

nadomestilo), ki je posledica zmanjšanega odkupa goveda in 

posledično povečanja stroškov krmljenja na kmetijskih 

gospodarstvih. 

 

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom 

Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo 

gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 

20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom 

Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne 

pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1019/naznanilo-o-odobritvi-sheme-drzavne-pomoci-st--sa-56999-2020n-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0936/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-prireji-govejega-mesa-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0936/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-prireji-govejega-mesa-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0936/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-prireji-govejega-mesa-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0936/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-prireji-govejega-mesa-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0936/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-prireji-govejega-mesa-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0936/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-prireji-govejega-mesa-zaradi-epidemije-covid-19
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št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 

Začasni okvir). 

 

Zaradi zmanjšanega odkupa goveda in posledično povečanja 

stroškov krmljenja na kmetijskih gospodarstvih zaradi 

epidemije COVID-19 je sektor govedoreje utrpel več kot 20 % 

izpad dohodka. 

 

[Za konkretne ukrepe glejte besedilo odloka.] 

 

Odlok o finančnem 

nadomestilu zaradi 

izpada dohodka 

nosilcem dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji 

zaradi epidemije 

COVID-19 

 

Organ: Vlada RS. 

Peti odstavek 74. 

člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo. 

Sprejet: 30. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 61/20 z 

dne 30. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

1. 5. 2020. 

 

Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, 

pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega 

nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem 

besedilu: finančno nadomestilo), ki je posledica prepovedi 

opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, navedenih v 

prvem odstavku 3. člena tega odloka, in s tem posledično 

izgube dohodka. 

 

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom 

Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo 

gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 

20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom 

Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne 

pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C 

št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 

Začasni okvir). 

[Za konkretne ukrepe glejte besedilo odloka.] 

 

 

Odlok o finančnem 

nadomestilu zaradi 

izpada dohodka v 

gozdarskem sektorju 

Peti odstavek 74. 

člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

Sprejet: 30. 4. 

2020. 

 

Ta odlok podrobneje določa način ugotavljanja izpada 

dohodka v gozdarskem sektorju, upravičence, pogoje, vstopni 

prag, višino ter postopek dodelitve finančnega nadomestila za 

izpad dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije 

COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), ki je 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0937/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0937/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0937/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0937/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0937/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0937/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0937/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0938/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-gozdarskem-sektorju-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0938/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-gozdarskem-sektorju-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0938/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-gozdarskem-sektorju-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0938/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-gozdarskem-sektorju-zaradi-epidemije-covid-19
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zaradi epidemije 

COVID-19 

 

Organ: Vlada RS. 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo. 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 61/20 z 

dne 30. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

1. 5. 2020. 

 

zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog ter zmanjšanja 

obsega predelave oziroma prodaje. 

 

[Za konkretne ukrepe glejte besedilo odloka.] 

 

Odlok o finančnem 

nadomestilu zaradi 

izpada dohodka v 

proizvodnji vina 

zaradi epidemije 

COVID-19 

 

Organ: Vlada RS.  

 

Peti odstavek 74. 

člena Zakona o 

interventnih ukrepih 

za zajezitev 

epidemije COVID-19 

in omilitev njenih 

posledic za 

državljane in 

gospodarstvo. 

Sprejet: 30. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 61/20 z 

dne 30. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 

1. 5. 2020. 

 

Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, 

pogoje, postopek dodelitve, način izračuna in najvišjo višino 

finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji 

vina zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: 

finančno nadomestilo), ki je zlasti posledica nezmožnosti 

prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje. 

 

Finančno nadomestilo iz tega odloka se upravičencem dodeli 

v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe 

državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-

19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič 

spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba začasnega 

okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob 

izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v 

nadaljnjem besedilu: Začasni okvir). 

 

Glede na delež prodanega vina, ki se proda potrošnikom prek 

gostinskih in turističnih storitev, ki so začasno prepovedane v 

skladu z odlokom, ki ureja začasno prepoved ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, 

je sektor vina utrpel več kot 20 % izpad dohodka. 

 

[Za konkretne ukrepe glejte besedilo odloka.] 

 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0938/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-gozdarskem-sektorju-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0938/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-gozdarskem-sektorju-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0939/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-proizvodnji-vina-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0939/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-proizvodnji-vina-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0939/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-proizvodnji-vina-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0939/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-proizvodnji-vina-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0939/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-proizvodnji-vina-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0939/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-proizvodnji-vina-zaradi-epidemije-covid-19
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Razglasitev in preklic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v Sloveniji 
 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Odlok o preklicu 

epidemije nalezljive 

bolezni SARS-CoV-

2 (COVID-19) 

 

Organ: Vlada RS. 

 

Četrti odstavek 7. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 14. 5. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 68/20 z 

dne 14. 5. 2020. 

 

Ta odlok začne 

veljati naslednji 

dan po objavi v 

Uradnem listu RS 

(t. j. 15. 5. 2020), 

uporablja pa se od 

31. maja 2020. 

 

S tem odlokom se na območju Republike Slovenije prekliče 

epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Zakona o 

nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 

prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se v skladu s 

Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih 

boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20) ob 

njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o 

razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-

19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20). 

 

 

Sklep o uporabi 

ukrepov, ki jih 

določa Zakon o 

nalezljivih boleznih, 

pri epidemiji COVID-

19 

 

Organ: Vlada RS. 

Tretji odstavek 8. 

člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

Sprejet: 13. 3. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 23/20 z 

dne 14. 3. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: takoj. 

Pri epidemiji COVID-19 se uporabijo ukrepi, ki jih Zakon o 

nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 

prečiščeno besedilo) določa za kugo ali virusno hemoragično 

mrzlico po povzročiteljih iz prve skupine nalezljivih bolezni iz 1. 

člena Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih 

za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 

16/99 in 58/17). 

 

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

 

 

Odredba o 

razglasitvi epidemije 

nalezljive bolezni 

Četrti odstavek 

7. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih 

Sprejem: 12. 3. 

2020. 

 

S to odredbo se na območju Republike Slovenije razglasi 

epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030/odlok-o-preklicu-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030/odlok-o-preklicu-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030/odlok-o-preklicu-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0558/sklep-o-uporabi-ukrepov-ki-jih-doloca-zakon-o-nalezljivih-boleznih-pri-epidemiji-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0558/sklep-o-uporabi-ukrepov-ki-jih-doloca-zakon-o-nalezljivih-boleznih-pri-epidemiji-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0558/sklep-o-uporabi-ukrepov-ki-jih-doloca-zakon-o-nalezljivih-boleznih-pri-epidemiji-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0558/sklep-o-uporabi-ukrepov-ki-jih-doloca-zakon-o-nalezljivih-boleznih-pri-epidemiji-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0558/sklep-o-uporabi-ukrepov-ki-jih-doloca-zakon-o-nalezljivih-boleznih-pri-epidemiji-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0558/sklep-o-uporabi-ukrepov-ki-jih-doloca-zakon-o-nalezljivih-boleznih-pri-epidemiji-covid-19/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0558/sklep-o-uporabi-ukrepov-ki-jih-doloca-zakon-o-nalezljivih-boleznih-pri-epidemiji-covid-19/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0532/odredba-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
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SARS-CoV-2 

(COVID-19) na 

območju Republike 

Slovenije 

 

Organ: minister za 

zdravje. 

 

(PRENEHALA 

VELJATI DNE 15. 5. 

2020.) 

 

in v zvezi s Sklepom 

Vlade Republike 

Slovenije št. 18100-

1/2020/4 z dne 

18. 2. 2020. 

Objava: Uradni list 

RS, št. 19/20 z dne 

12. 3. 2020. 

 

Ta odredba začne 

veljati 12. marca 

2020 ob 18. uri. 

 

 

Drugo 
 

 

Splošni akt in 

organ, ki ga je izdal 

Pravna podlaga Datum sprejema, 

objave, začetka 

veljavnosti 

Vsebina ukrepov Navedba 

razloga za 

sprejem 

Sklep o seznanitvi s 

Poročilom o stanju, 

razlogih, zalogah in 

naročilih osebne 

zaščitne ter kritične 

medicinske opreme 

ob razglasitvi 

epidemije SARS-

CoV-2 (COVID-19) 

ter nabavah, ki so 

omogočile Republiki 

Sloveniji uspešen 

spopad z njo 

 

112., 169.a in 239. 

člen Poslovnika 

državnega zbora. 

Sprejet: 14. 5. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 72/20 z 

dne 18. 5. 2020. 

 

 

Državni zbor se je seznanil s Poročilom o stanju, razlogih, 

zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske 

opreme ob razglasitvi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) ter 

nabavah, ki so omogočile Republiki Sloveniji uspešen spopad 

z njo, iz katerega izhaja: 

– da do 13. 3. 2020 ni bilo pravočasno poskrbljeno za 

dopolnitev in aktiviranje Državnega načrta zaščite in reševanja 

za primer epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19); 

– da je sprejem zaščitnih ukrepov za zajezitev epidemije, 

vključno z nabavami zaščitne in kritične medicinske opreme, 

potekal v izrednih okoliščinah; 

– da ob razglasitvi epidemije ni bilo niti minimalnih 

potrebnih zalog zaščitne in kritične medicinske opreme niti ni 

bila ta naročena; 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0532/odredba-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0532/odredba-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0532/odredba-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0532/odredba-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1067/sklep-o-seznanitvi-s-porocilom-o-stanju-razlogih-zalogah-in-narocilih-osebne-zascitne-ter-kriticne-medicinske-opreme-ob-razglasitvi-epidemije-sars-cov-2-covid-19-ter-nabavah-ki-so-omogocile-republiki-sloveniji-uspesen-spopad-z-njo
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Organ: Državni zbor 

RS. 

– da je bila po 13. 3. 2020 navkljub izrednim okoliščinam s 

strani Vlade zagotovljena nujna osebna zaščitna in kritična 

medicinska oprema v najkrajšem možnem času in tako 

preprečene drastično hujše posledice epidemije; 

– da je bila povprečna cena večine artiklov osebne zaščitne 

opreme, ki je bila nabavljena v izrednih okoliščinah po 13. 3. 

2020, občutno nižja kot povprečna cena nabav večine artiklov 

v času pred 13. 3. 2020. 

 

Odredba o določitvi 

roka za vključitev 

Doma upokojencev 

Šmarje pri Jelšah v 

sistem enotnega 

upravljanja s 

prostimi denarnimi 

sredstvi 

 

Organ: Minister za 

finance. 

Drugi odstavek 

110.a člena Zakona 

o javnih financah in 

v zvezi s 3. členom 

Pravilnika o 

nalaganju prostih 

denarnih sredstev 

posrednih 

uporabnikov 

državnega in 

občinskih 

proračunov ter ožjih 

delov občin, ki so 

pravne osebe. 

 

Sprejet: 20. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 61/20 z 

dne 30. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 1. 5. 

2020. 

V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na 

računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, 

se, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), z dnem 

začetka veljavnosti te odredbe, vključi Dom upokojencev 

Šmarje pri Jelšah.  

 

Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnjega člena že sklenila 

za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do 

izteka roka, za katerega so bile sklenjene. 

 

 

Sklep o dopolnitvi 

Sklepa o odlogu in 

prenehanju 

obveznosti 

poročanja bank, 

hranilnic, podružnic 

držav članic, 

plačilnih institucij, 

družb za izdajo 

elektronskega 

31. člen Zakona o 

Banki Slovenije, prvi 

in četrti odstavek 

6. člena Zakona o 

začasnih ukrepih v 

zvezi s sodnimi, 

upravnimi in drugimi 

javnopravnimi 

zadevami za 

obvladovanje 

Sprejet: 23. 4. 

2020. 

 

Objavljen: Uradni 

list RS, št. 58/20 z 

dne 24. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 25. 4. 

2020. 

V prvem odstavku 3. člena Sklepa o odlogu in prenehanju 

obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, 

plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, 

menjalcev in drugih obveznikov (Uradni list RS, št. 49/20 z dne 

10. 4. 2020) se za točko t) črta pika, vstavi podpičje in doda 

nova u) točka, ki se glasi: 

 

»u) finančne informacije na posamični podlagi iz 4. poglavja 

Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, 

za prvo četrtletje 2020, do 12. junija 2020.« 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0905/odredba-o-dolocitvi-roka-za-vkljucitev-doma-upokojencev-smarje-pri-jelsah-v-sistem-enotnega-upravljanja-s-prostimi-denarnimi-sredstvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0905/odredba-o-dolocitvi-roka-za-vkljucitev-doma-upokojencev-smarje-pri-jelsah-v-sistem-enotnega-upravljanja-s-prostimi-denarnimi-sredstvi
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0905/odredba-o-dolocitvi-roka-za-vkljucitev-doma-upokojencev-smarje-pri-jelsah-v-sistem-enotnega-upravljanja-s-prostimi-denarnimi-sredstvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0905/odredba-o-dolocitvi-roka-za-vkljucitev-doma-upokojencev-smarje-pri-jelsah-v-sistem-enotnega-upravljanja-s-prostimi-denarnimi-sredstvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0905/odredba-o-dolocitvi-roka-za-vkljucitev-doma-upokojencev-smarje-pri-jelsah-v-sistem-enotnega-upravljanja-s-prostimi-denarnimi-sredstvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0845/sklep-o-dopolnitvi-sklepa-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0845/sklep-o-dopolnitvi-sklepa-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0845/sklep-o-dopolnitvi-sklepa-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
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denarja, menjalcev 

in drugih obveznikov 

 

Organ: Banka 

Slovenije. 

 

širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-

2 (COVID-19) ter 

prvi odstavek 

93. člena Zakona o 

bančništvu 

 

V prvem odstavku 5. člena se črta točka p). 

 

Dopolnitev 

Poslovnika 

Državnega sveta 

(PoDS-1E) 

 

Organ: Državni svet. 

 

101. člen Ustave 

Republike Slovenije 

in 74. člen 

Poslovnika 

Državnega sveta. 

Sprejeta: 15. 4. 

2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 55/20 z dne 

20. 4. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 21. 4. 

2020. 

V Poslovniku Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 

73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) se za obstoječim 33. členom 

doda nov 33.a člen, ki se glasi: 

 

»33.a člen  

 

(1) V primeru naravnih in drugih hujših nesreč, večjih epidemij 

ali podobnih izrednih okoliščin (v nadaljevanju: izredne 

okoliščine), ko seje državnega sveta ni mogoče izvesti z 

osebno navzočnostjo državnih svetnikov brez tveganja za 

njihovo zdravje in varnost oziroma kadar je to nujno potrebno, 

ker je odločitev treba sprejeti v krajšem času, kot pa je mogoče 

sklicati sejo državnega sveta, lahko predsednik državnega 

sveta po posvetovanju s kolegijem, na sejo katerega so 

vabljeni tudi predsedniki komisij, skliče sejo na daljavo. 

 

(2) Seja na daljavo je seja, na kateri vsi državni svetniki ali del 

državnih svetnikov sodeluje izven sedeža državnega sveta s 

pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki 

omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. 

 

(3) Seja na daljavo se izvede z uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos slike in zvoka 

ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega 

dvoma ugotoviti identiteto državnega svetnika, ki na seji 

sodeluje izven sedeža državnega sveta. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0845/sklep-o-dopolnitvi-sklepa-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0845/sklep-o-dopolnitvi-sklepa-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0845/sklep-o-dopolnitvi-sklepa-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0845/sklep-o-dopolnitvi-sklepa-o-odlogu-in-prenehanju-obveznosti-porocanja-bank-hranilnic-podruznic-drzav-clanic-placilnih-institucij-druzb-za-izdajo-elektronskega-denarja-menjalcev-in-drugih-obveznikov/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0817/dopolnitev-poslovnika-drzavnega-sveta-pods-1e
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0817/dopolnitev-poslovnika-drzavnega-sveta-pods-1e
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0817/dopolnitev-poslovnika-drzavnega-sveta-pods-1e
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0817/dopolnitev-poslovnika-drzavnega-sveta-pods-1e
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0817/dopolnitev-poslovnika-drzavnega-sveta-pods-1e/#%C2%BB33.a%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0817/dopolnitev-poslovnika-drzavnega-sveta-pods-1e/#%C2%BB33.a%C2%A0%C4%8Dlen
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(4) Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji izven sedeža 

državnega sveta, sporoči državni svetnik v roku, ki ga določi 

predsednik državnega sveta po posvetovanju s kolegijem, na 

sejo katerega so vabljeni tudi predsedniki komisij, pri odločitvi 

o izvedbi seje na daljavo. Če državni svetnik na seji sodeluje 

izven sedeža državnega sveta, mora zagotoviti, da je njegova 

komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča 

prenos slike in zvoka ali samo zvoka. 

 

(5) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo državni 

svetniki, ki so osebno prisotni na seji na sedežu državnega 

sveta, in državni svetniki, ki na seji sodelujejo z uporabo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

 

(6) Državni svetniki praviloma glasujejo na podlagi 

poimenskega klicanja državnih svetnikov, ki ga opravi 

predsedujoči, oziroma s tehnologijo glasovanja, če jo 

informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča. 

 

(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za seje 

kolegija, interesnih skupin, komisij in drugih delovnih teles na 

daljavo.«. 

 

Razlaga Kolektivne 

pogodbe za javni 

sektor (KPJS) 

 

Organ: Komisije za 

razlago KPJS. 

 

 Sprejeta: 8. 4. 

2020. 

 

Objavljena: 

Uradni list RS. št. 

48/20 z dne 10. 4. 

2020. 

 

 

 

Dodatek za neposredno delo z osebami z duševno, 

telesno ali senzorno motnjo v zdravstvenih zavodih, v 

posebnih in splošnih socialnih zavodih, varstveno-

delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – četrti 

odstavek 9. točke prvega odstavka 39. člena KPJS 

 

Sklic v četrtem odstavku 9. točke prvega odstavka 39. člena 

KPJS na 11. točko prvega odstavka istega člena je napačen in 

se dejansko nanaša na 9. točko prvega odstavka 39. člena 

KPJS. 
 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0764/razlaga-kolektivne-pogodbe-za-javni-sektor-kpjs
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0764/razlaga-kolektivne-pogodbe-za-javni-sektor-kpjs
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0764/razlaga-kolektivne-pogodbe-za-javni-sektor-kpjs
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Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne 

nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi 

agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in 

epizootij) – 11. točka prvega odstavka v povezavi z 

drugim odstavkom 39. člena KPJS  

 

Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih 

razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena 

pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o 

nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v 

nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je 

opravljal delo v nevarnih pogojih. 

 

Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje 

ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni 

okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena 

epidemija. 

 

Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih 

pogojih dela, in čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in 

naloge v nevarnih pogojih dela. 

 

Šteje se, da ne gre za delo v nevarnih pogojih dela, če javni 

uslužbenec opravlja delo na domu. 

 

Dopolnitve 

Poslovnika 

državnega zbora 

(PoDZ-1F) 

 

Organ: Državni zbor. 

 Sprejeta: 7. 4. 

2020. 

 

Objavljena:  Uradni 

list RS, št. 46/20 z 

dne 8. 4. 2020.  

 

Te dopolnitve 

poslovnika začnejo 

V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) se za 

93. členom dodajo naslov novega oddelka ča) ter nova 93.a in 

93.b člen, ki se glasijo: 

 

»ča) Seja na daljavo  

 

93.a člen  

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0745/dopolnitve-poslovnika-drzavnega-zbora-podz-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0745/dopolnitve-poslovnika-drzavnega-zbora-podz-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0745/dopolnitve-poslovnika-drzavnega-zbora-podz-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0745/dopolnitve-poslovnika-drzavnega-zbora-podz-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0745/dopolnitve-poslovnika-drzavnega-zbora-podz-1f/#%C2%BB%C4%8Da)%C2%A0Seja%C2%A0na%C2%A0daljavo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0745/dopolnitve-poslovnika-drzavnega-zbora-podz-1f/#%C2%BB%C4%8Da)%C2%A0Seja%C2%A0na%C2%A0daljavo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0745/dopolnitve-poslovnika-drzavnega-zbora-podz-1f/#93.a%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0745/dopolnitve-poslovnika-drzavnega-zbora-podz-1f/#93.a%C2%A0%C4%8Dlen
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veljati naslednji 

dan po objavi v 

Uradnem listu 

Republike 

Slovenije. 

(9. 4. 2020) 

 

(1) V primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne 

okoliščine), če izvedba seje z osebno navzočimi poslanci 

predstavlja tveganje za zdravje in varnost poslancev, in je to 

nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, 

lahko predsednik državnega zbora na podlagi odločitve 

kolegija skliče sejo na daljavo. 

 

(2) O obstoju izrednih okoliščin iz prejšnjega odstavka tega 

člena ter sklicu in izvedbi seje na daljavo na podlagi 58. člena 

tega poslovnika odloča kolegij. Odločitev je sprejeta, če 

predlog podpirajo vodje poslanskih skupin, katerih člani 

predstavljajo najmanj dve tretjini vseh poslancev v državnem 

zboru. Kolegij ob odločitvi o izvedbi seje določi potek seje, roke 

za obravnavanje zadev, rok, v katerem mora matično delovno 

telo pripraviti in predsedniku državnega zbora poslati poročilo 

o obravnavi posamezne zadeve, ter čas za razpravo in način 

glasovanja. Za sejo kolegija, na kateri se odloča o sklicu in 

izvedbi seje državnega zbora na daljavo, ne veljajo roki iz 

petega odstavka 21. člena ter osmi, deveti, deseti in enajsti 

odstavek 21. člena tega poslovnika. Seja kolegija se skliče 

najpozneje dan prej. 

 

(3) Seja na daljavo je seja, na kateri del poslancev sodeluje 

izven sedeža državnega zbora s pomočjo informacijsko-

komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in 

glasovanje na daljavo. Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji 

izven sedeža državnega zbora, sporoči poslanec predsedniku 

državnega zbora v roku, ki ga določi kolegij pri odločitvi o 

izvedbi seje. Če tega ne stori v določenem roku, lahko na seji 

sodeluje samo na sedežu državnega zbora. Če poslanec 

sodeluje izven sedeža državnega zbora, mora zagotoviti, da je 

njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki 

omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka. 
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(4) Dnevni red seje državnega zbora na daljavo se določi s 

sklicem. 

 

(5) Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-

komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos in snemanje 

slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče 

brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto poslanca, ki na seji 

sodeluje izven sedeža državnega zbora. Seja na daljavo se 

snema. 

 

(6) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo poslanci, 

ki so osebno prisotni na sedežu državnega zbora, in poslanci, 

ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko- 

komunikacijske tehnologije. 

 

(7) Državni zbor na seji na daljavo odloča le o zadevah, o 

katerih se glasuje z javnim glasovanjem. Poslanci, ki na seji 

sodelujejo na sedežu državnega zbora, glasujejo v skladu s 

87. in 88. členom tega poslovnika. Poslanci, ki na seji 

sodelujejo izven sedeža državnega zbora, glasujejo z uporabo 

glasovalne naprave, če take naprave ni, pa z izrekanjem »za«, 

»proti«, »vzdržan«, z dvigom zelenega (ZA) ali rdečega 

(PROTI) kartončka ali na drug dogovorjen način, iz katerega je 

jasno razvidna volja poslanca. 

 

(8) Gradiva upravičenih predlagateljev oziroma evidence o 

glasovanju se, če je bila seja izvedena z uporabo varne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije in informacijskega 

sistema državnega zbora, takoj objavijo na spletnih straneh 

državnega zbora. 

(9) Po zaključeni seji predsednik državnega zbora sestavi 

zapisnik, ki se objavi v informacijskem sistemu in na spletnih 

straneh državnega zbora. Zapisnik obsega podatke o udeležbi 

na seji, imenih poslancev, ki so pred sejo napovedali 
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sodelovanje na seji izven sedeža državnega zbora, sprejetih 

odločitvah državnega zbora, izidih posameznih glasovanj in 

glasovanjih posameznih poslancev. 

 

93.b člen  

 

(1) Predsednik delovnega telesa skliče sejo na daljavo samo 

za obravnavo zadev, ki jih na seji na daljavo obravnava državni 

zbor. 

 

(2) Predsednik delovnega telesa skliče in izvede sejo na 

daljavo v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena. 

 

(3) Za sejo delovnega telesa na daljavo ne veljajo določbe 43., 

44., 46., 49., drugega odstavka 51., drugega odstavka 52. in 

119. člena tega poslovnika. Za sklic in izvedbo seje delovnega 

telesa na daljavo se smiselno uporabljajo določbe tega 

poslovnika o seji na daljavo državnega zbora.«. 

 

Odlok o podaljšanju 

veljavnosti overitev 

meril 

 

Organ: Vlada RS 

 

2. člen in osmi 

odstavek 20. člena 

Zakona o Vladi 

Republike Slovenije 

in v zvezi z 2. točko 

prvega odstavka 

39. člena Zakona o 

nalezljivih boleznih. 

 

Sprejem: 

27. 3. 2020. 

 

Objava: Uradni list 

RS, št. 39/20 z dne 

30. 3. 2020. 

 

Začetek 

veljavnosti: 31. 1. 

2020. 

 

Ta odlok začasno podaljšuje veljavnost overitev meril, ki 

izpolnjujejo tehnične in meroslovne zahteve ter so zaščitena in 

označena skladno z določbami zakona, ki ureja meroslovje, ter 

na njegovi podlagi sprejetimi predpisi in ki jim veljavnost 

overitve poteče od uveljavitve tega odloka do 30. aprila 2020. 

 

Overitvam meril iz prejšnjega člena, ki jim veljavnost poteče od 

dneva uveljavitve tega odloka do 30. aprila 2020, se veljavnost 

podaljša do 30. junija 2020. 

 

Zaradi 

zajezitve in 

obvladovanja 

epidemije 

COVID-19. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0745/dopolnitve-poslovnika-drzavnega-zbora-podz-1f/#93.b%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0745/dopolnitve-poslovnika-drzavnega-zbora-podz-1f/#93.b%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0697/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-overitev-meril
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0697/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-overitev-meril
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0697/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-overitev-meril

