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VLADA
796.

Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov,
doktorjev dentalne medicine diplomantov,
zdravnikov sekundarijev, doktorjev
dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov
specializantov in doktorjev dentalne medicine
specializantov

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP)
Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o razporejanju zdravnikov diplomantov,
doktorjev dentalne medicine diplomantov,
zdravnikov sekundarijev, doktorjev
dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov
specializantov in doktorjev dentalne medicine
specializantov
1. člen
(1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
2. člen
Za namen izvajanja ukrepov iz prejšnjega člena lahko
diplomanti s pooblaščenim izvajalcem, pri katerem se izvaja

Leto XXX

sekundariat ali pripravništvo, za čas trajanja ukrepov iz prejšnjega člena sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela
na delovnem mestu sekundarij ali pripravnik.
3. člen
(1) Vsem sekundarijem se neposredno na podlagi tega
odloka za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka podaljšata obvezni in izbirni del sekundariata.
(2) Vsem pripravnikom se neposredno na podlagi tega
odloka za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka podaljša
pripravništvo.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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.
4. člen
(1) 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).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je izvedba specialističnih izpitov izjemoma dovoljena, če je specializant opravil
celoten program specializacije ter se z izvedbo specialističnega
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izpita strinjajo specializant in vsi člani izpitne komisije. Specialistični izpit se v tem primeru lahko izvede brez neposrednega
stika s pacienti.
(3) Za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka se
prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

5. člen
(1) Specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov iz
1. člena tega odloka pozovejo na delo njihovi delodajalci.
(2) Če specializanta ne pozove na delo njegov delodajalec, ga lahko na delo pozove pooblaščeni izvajalec, pri katerem
je bil specializant na kroženju na dan uveljavitve Odloka o
razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, št. 25/20).
(3) 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.

1. člen
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:

6. člen
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.

2. člen
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,
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.«.

7. člen
(1) Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, sekundarijev in
specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v
veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.
(2) Glede plačila dela pripravnikov, sekundarijev in specializantov ter financiranja njihovega dela se uporabijo pogodbe
o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka.
(3) Glede plačila dela diplomantov in financiranja njihovega dela se uporabijo pogodbe iz 2. člena tega odloka.
8. člen
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov
zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, št. 25/20).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-17/2020
Ljubljana, dne 16. aprila 2020
EVA 2020-2711-0038
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

797.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike
Slovenije izdaja

»1. člen
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.«.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V 2.a členu se v prvem in četrtem odstavku besedi »prve
alineje« nadomestita z besedilom »1. točke«.
4. člen
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.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen 16., 22. in
24. točke prvega odstavka 2. člena odloka, ki začnejo veljati
4. maja 2020.
Št. 00713-1/2020
Ljubljana, dne 16. aprila 2020
EVA 2020-2130-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami
za koledarsko leto 2019

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 19. člena
Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami
za koledarsko leto 2019
I
Deleži izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019 so:
– za družbo PRONS, d. o. o.,
– za družbo INTERSEROH d. o. o.,
– za družbo SVEKO d. o. o.,
– za družbo ZEOS, d. o. o.,

39,93 odstotka,
12,66 odstotka,
34,06 odstotka,
13,35 odstotka.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-9/2020
Ljubljana, dne 16. aprila 2020
EVA 2020-2550-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov
sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z
odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto
2019
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