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VLADA
2909. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 

in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih  

in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, se s tem od-
lokom začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinemato-
grafskih storitev neposredno končnim uporabnikom na območju 
Republike Slovenije.

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja kulturnih 

storitev končnim uporabnikom ne velja za knjižnice.
(2) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike po-

nujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporab-
nikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada 
Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19.

(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic končnim uporab-
nikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega 
uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor 
manjši od 30 kvadratnih metrov.

3. člen
(1) Ponujanje storitev knjižnic končnim uporabnikom je 

dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu 

s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ),

– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, 
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim upo-
rabnikom, in

– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vsto-
pom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost 
ponujanja storitev končnim uporabnikom.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega člena se smiselno 
upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za 

zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, 
ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovi-
jo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega 
odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.

(4) Knjižnica zagotovi upoštevanje navodil iz tretjega od-
stavka prejšnjega člena tega odloka.

(5) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in 
dolžnost omejiti ali prepovedati opravljanje dejavnosti.

4. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upo-
števanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 
obvesti Državni zbor in javnost.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 16. novembra 2020.

Št. 00716-3/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-3340-0014

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2910. Odlok o začasni prepovedi, omejitvah 
in načinu izvajanja prevoza potnikov 
na ozemlju Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi, omejitvah in načinu 

izvajanja prevoza potnikov na ozemlju  
Republike Slovenije

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 začasno prepoveduje javni prevoz potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije.

Uradni list
Republike Slovenije
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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, razen 
posebnega linijskega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov.

(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi 
vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dez-
infekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. 
Ves čas prevoza je za voznika in potnike obvezna uporaba 
obrazne zaščitne maske.

(3) Posebni linijski prevozi potnikov se izvajajo v skladu s 
priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

(4) Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike pre-
vozov, 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, ki so nujne, da se odvrne 
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za premoženje večje 
vrednosti, odobri minister, pristojen za infrastrukturo.

3. člen
(1) Prepove se prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpe-

njačo in krožno kabinskimi žičnicami.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih 

nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter za 
osebe, ki so pred uveljavitvijo tega odloka opravile prevoz z 
napravami iz prejšnjega odstavka in se vračajo nazaj po uve-
ljavitvi tega odloka.

(3) Morebitne druge izjeme, ki so nujne, da se odvrne 
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za premoženje večje 
vrednosti, odobri minister, pristojen za infrastrukturo.

4. 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 uporablja-
jo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti 
Državni zbor in javnost.

5. člen
Ne glede na določbe tega ali drugih odlokov je skupini so-

delavcev do največ šest oseb v času prepovedi javnega prevo-
za dovoljena uporaba osebnega vozila za prevoz na ali z dela.

KONČNI DOLOČBI

6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o načinu 

izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 85/20).

7. člen
Ta odlok začne veljati 16. novembra 2020.

Št. 00710-56/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-2430-0120

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2911. Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – urad-

no prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja  

in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov  

in vozil v Republiki Sloveniji

1. člen
Z namenom omejitve gibanja prebivalstva za zajezitev in 

obvladovanje epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno 
prepovedujeta ponujanje in prodajanje blaga in storitev nepo-
sredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji, in sicer se:

1. gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraže-
valnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava 
ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove 
izvajanje:

– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike mo-
tornih vozil;

2. pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posame-
znikom začasno prepove izvajanje:

– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetni-
kov,

– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja 

izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov za-
četnikov in za varno vožnjo;

3. pooblaščenim organizacijam začasno prepove izva-
janje:

– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za pre-
voz nevarnega blaga,

– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temelj-
nih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

– rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih 
kvalifikacij,

– preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni 
usposobljenosti upravljavca prevozov,

– osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov uspo-
sobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,

– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja 
kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih 
izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4. Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa 
začasno 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,

– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter 
preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost 

cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen začasna prepoved ponu-

janja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, 
ki izvajajo:

– naloge tehnične službe, strokovne organizacije in poo-
blaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;

2. pooblaščene organizacije, ki izvajajo:
– postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
– redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za 

izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevar-
nega blaga.
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(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 
odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanj-
ši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila 
v skladu s sprejetimi navodili in priporočili Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za prepreče-
vanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljeni na spletni 
strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

3. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Re-

publike 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 Dr-
žavni zbor Republike Slovenije in javnost.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

4. člen
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi začasne pre-

povedi iz 1. člena tega odloka potečejo od uveljavitve tega od-
loka do 30. novembra 2020, se podaljša do 31. januarja 2021.

(2) Veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki za-
radi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče od 
uveljavitve tega odloka do 30. novembra 2020, se podaljša do 
31. januarja 2021.

(3) Veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki za-
radi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od 
uveljavitve tega odloka do 30. novembra 2020, se podaljša do 
31. januarja 2021.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok 

o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organi-
zacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 52/20, 54/20 in 67/20) in Odlok 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, 52/20 in 54/20).

6. člen
Ta odlok začne veljati 16. novembra 2020.

Št. 00710-55/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-2430-0111

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2912. Odlok o podaljšanju veljavnosti spričeval 
osebam, ki opravljajo varnostno kritične 
naloge v železniškem prometu

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o podaljšanju veljavnosti spričeval osebam,  

ki opravljajo varnostno kritične naloge  
v železniškem prometu

1. člen
Ta odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 začasno podaljšuje veljavnost spričeval osebam, ki 

opravljajo varnostno kritične naloge, ki jim veljavnost poteče od 
uveljavitve tega odloka do 31. decembra 2020.

PREHODNA in KONČNA DOLOČBA

2. člen
Spričevalom iz prejšnjega člena, ki jim veljavnost poteče 

od uveljavitve tega odloka do 31. decembra 2020, se veljavnost 
podaljša do 28. februarja 2021.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00710-57/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-2430-0114

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2913. Odlok o spremembi Odloka o začasnih 
omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o začasnih omejitvah  

pri izvajanju športne dejavnosti

1. člen
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športne de-

javnosti (Uradni list RS, št. 150/20 in 159/20) se v 2. členu v 
tretjem odstavku črta besedilo », pri individualnih športih ter pri 
športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče nepreki-
njeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-20/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-3330-0066

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2914. Sklep o podaljšanju ukrepa začasne ustavitve 
pozivanja oseb v zavode za prestajanje kazni 
zapora

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o začas-
nih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 152/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela



Stran 7448 / Št. 165 / 13. 11. 2020 Uradni list Republike Slovenije

S K L E P
o podaljšanju ukrepa začasne ustavitve 
pozivanja oseb v zavode za prestajanje  

kazni zapora

I
Ukrep, da se novi postopki za pozivanje obsojencev na 

prestajanje kazni zapora in oseb, ki jim je odrejen nadomestni 
zapor, na prestajanje nadomestnega zapora ne začnejo, že 
začeti postopki pa se ustavijo, ki ga določa Zakon o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 152/20), se podaljša do 31. januarja 2021.

II
Ta sklep začne veljati 1. decembra 2020 in preneha veljati 

31. januarja 2021.

Št. 00720-10/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2020-2030-0043

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

VRHOVNO SODIŠČE
2915. Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena 

Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije

Na podlagi 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, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) izdaja 
predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

O D R E D B O
o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona  

o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19 na območju  

Republike Slovenije

1. Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije in prepoved javnega prevoza potnikov 
na ozemlju Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) dne 19. 10. 2020 za 30 dni 
razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije. Dne 13. 11. 2020 pa je Vlada Republike 
Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in nači-
nu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 165/20), ki začne veljati 16. 11. 2020 in s ka-
terim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
začasno prepoveduje javni prevoz potnikov na ozemlju Re-
publike Slovenije. S prepovedjo javnega prevoza potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije je v večjem obsegu omejeno tudi 
redno izvajanje sodne oblasti.

2. Obseg poslovanja sodišč
Vsa sodišča od 16. 11. 2020 poslujejo v omejenem obse-

gu v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih.
Ne glede na prejšnji odstavek sodišča poslujejo v neo-

mejenem obsegu v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski 
pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.

Zadeve, ki se ne glede na tretji odstavek 83. člena Zakona 
o sodiščih ne štejejo za nujne zadeve so:

– menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
– popis zapustnikovega premoženja,
– zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po 

Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora,
– upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščen-

cu,
– upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju,
– upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
– upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije 

s Slovenci zunaj njenih meja.
V nujnih zadevah in v zadevah iz drugega odstavka te 

točke sodišča razpisujejo naroke in opravljajo druga procesna 
dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne 
ure, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil 
Nacionalnega instituta za javno zdravje (v nadaljevanju: stro-
kovna priporočila).

V nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim 
odstavkom te točke ne štejejo za nujne, sodišča odločajo in 
vročajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov in ne opravljajo 
drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost 
strank ali drugih udeležencev sodnega postopka in ne izvajajo 
uradnih ur.

Procesni roki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v 
skladu s tretjim odstavkom te točke ne štejejo za nujne, v skla-
du s četrtim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih ne tečejo. 
Procesni roki v teh primerih začnejo teči prvi naslednji dan po 
javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča, 
na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali 
drugi listini, ki se priloži pisanju.

3. Posebni ukrepi
Posebni ukrepi, ki določajo način poslovanja sodišč, upo-

števaje epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, ne glede na 
določbe zakona, ki ureja sodniško službo, zakonov, ki urejajo 
sodne postopke, in Sodnega reda, da se v čim večjem obsegu 
zagotovi redno izvajanje sodne oblasti, so:

3.1. Dostop do sodišča
Sodišča določijo vstopno točko v sodno stavbo za stran-

ke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih storitev 
ter posebno 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 nalezljive bolezni COVID-19, vključno z merjenjem te-
lesne temperature vsem vstopajočim in objavi pisno obvestilo 
za vse vstopajoče o uvedenih preventivnih ukrepih, ki veljajo 
v prostorih sodišča.

Razen v nujnih zadevah in zadevah, v katerih sodišče 
posluje v neomejenem obsegu, 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 elek-
tronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci 
in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob 
predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih 
naslovov ali telefonskih številk.

3.2. Naroki, seje in zaslišanja
Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnič-

ni in prostorski pogoji, lahko izvedejo videokonferenčno, ob 
ustreznem upoštevanju ostalih procesnih pogojev za izvedbo 
procesnega dejanja.

Na narokih, sejah in zaslišanjih, ki se ne izvedejo video-
konferenčno, mora biti razdalja med sodniki, sodnim osebjem, 
strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi osebami, ki niso iz 
istega gospodinjstva, vsaj 1,5 metra, vsi morajo nositi zaščitno 
opremo, prostor pa mora biti razkužen in prezračen, skladno s 
strokovnimi priporočili. Vodijo se seznami prisotnosti s kontak-
tnimi podatki vseh prisotnih oseb.
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Naroki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s 
tretjim odstavkom 2. točke te odredbe ne štejejo za nujne, se v 
času veljavnosti te odredbe štejejo za preklicane, razen če so 
sklicani videokonferenčno.

3.3. Javnost glavne obravnave
Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe nalezljive 

bolezni COVID-19, varovanja zdravja in življenja ljudi in zago-
tovitve delovanja sodišč ter zagotavljanja izvajanja pravic in 
obveznosti lahko sodnik oziroma predsednik senata začasno 
omeji javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela in 
določi druge primerne varovalne ukrepe v skladu s strokovnimi 
priporočili.

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

Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za posamezno sodi-
šče pa vsak predsednik sodišča.

4. Preverjanje upravičenosti ukrepov
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije te-

densko preverja upravičenost ukrepov, določenih v tej odredbi.
5. Prenehanje veljavnosti prejšnje odredbe in veljav-

nost drugih ukrepov
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 

posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi raz-
glašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Re-
publike Slovenije št. Su 407/2020 (Uradni list RS, št. 148/20).

Drugi ukrepi z dne 20. 10. 2020, izdani na podlagi Od-
redbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih 
zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 
območju Republike Slovenije št. Su 407/2020 (Uradni list RS, 
št. 148/20), ostanejo v veljavi.

6. Veljavnost odredbe
Ta odredba začne veljati 16. novembra 2020 in velja do 

preklica. To odredbo prekliče predsednik Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, ko prenehajo razlogi zanjo.

Št. Su 407/2020
Ljubljana, dne 13. novembra 2020

Predsednik 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

mag. Damijan Florjančič
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