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Odlok 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, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
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.
2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za
osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil,
obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi
pripomočki,
– tržnice,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– banke in zavarovalniške storitve,
– pošto,
– dostavne službe,
– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske,
avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer
se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če
pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve
in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je
nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni
mogoče prezračiti,
– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih,
pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
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– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje
hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki
jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve
dovoljeno:
– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru
dostave,
– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač
v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.
(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete 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.
(5) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno
stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od
30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na
10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.
3. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 4. člena tega odloka
morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju
petega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v
sklopu trgovskega centra,
– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna
oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom
je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki 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 in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom, in
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– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2. člena tega odloka in
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 zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega
odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.
(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navodil iz petega odstavka 2. člena tega odloka.
(5) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
5. 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 naprej
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem
obvesti Državni zbor in javnost.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
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. 163/20
in 179/20).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00726-43/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-2130-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3187.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasni delni omejitvi gibanja ljudi
in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja
okužb s SARS-CoV-2
1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s
SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19 začasno delno omeji gibanje ljudi in omeji oziroma
prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.
(2) Začasno se omeji prehajanje med občinami, razen če
ta odlok določa drugače.
(3) Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro, razen
za primere:
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1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
2. prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih
delovnih nalog,
3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z
namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo
državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.
(4) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo
za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih
skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.
2. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi.
(2) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja,
praznovanja, poroke in verski obredi.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev
in prepovedi iz tega odloka.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.
3. člen
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja
okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa
higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena
na spletnih straneh NIJZ.
4. člen
(1) Prehajanje med občinami iz drugega odstavka 1. člena tega odloka je ob upoštevanju priporočil NIJZ ne glede na
določbo drugega odstavka 1. člena tega odloka za posameznike dovoljeno za:
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za
izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter
zdraviliškega zdravljenja,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem
pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na
zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z
namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo
državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so
bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini
prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik
izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim
ustreznim dokazilom.
(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za
ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.
(3) Pri prehajanju med občinami iz prvega odstavka tega
člena mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže
upravičenost uveljavljanja izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke
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iz četrtega odstavka tega člena. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med občinami na podlagi 1. in 3. točke prvega
odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora posameznik na
zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, policistu oziroma občinskemu redarju.
(4) 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,
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da
jih bo spoštoval.
5. člen
(1) Šteje se, da oseba prebiva v občini iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, če ima v tej občini stalno ali začasno
prebivališče.
(2) Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v
občini iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti
med obema prebivališčema.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 2. člena tega
odloka lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva
ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih
javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do
drugih posameznikov.
(4) Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti iz prejšnjega odstavka, pri kateri je mogoče do
drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre
medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni potrebno
nositi zaščitne maske.
6. 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 naprej
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem
obvesti Državni zbor in javnost.
7. člen
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z
zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka
poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorujejo tudi Policija in
občinska redarstva v okviru svojih pristojnosti.
(2) 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.
KONČNI DOLOČBI
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
(Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20).
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9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-62/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-1711-0070
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3188.

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

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)
in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

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
1. člen
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov
in širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu:
COVID-19) določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih mejah Republike Slovenije ob vstopu v Republiko
Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino
dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije.
2. člen
(1) 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.
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije
in Italijanske republike. Prestop državne meje izven kontrolnih
točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi državljanom držav
članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo
prebivališče v administrativnih enotah Italijanske republike, ki
mejijo na Republiko Slovenijo.
3. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem
območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn).
(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem
območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega
odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike
Slovenije in Republike Avstrije. Prestop državne meje izven
kontrolnih točk iz prvega odstavka je dovoljen tudi državljanom
držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki
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imajo prebivališče v administrativnih enotah Republike Avstrije,
ki mejijo na Republiko Slovenijo.
4. člen
(1) Kontrolni točki na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko sta naslednji:
1. Dolga vas – Redics,
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in Madžarske. Prestop državne meje izven kontrolnih
točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen tudi državljanom držav
članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo
prebivališče v administrativnih enotah Madžarske, ki mejijo na
Republiko Slovenijo.
5. člen
(1) 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).
(2) 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.
6. člen
(1) Kontrolni točki na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta naslednji:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet),
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski
promet).
(2) 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.
7. člen
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.
8. člen
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev
ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega
odloka.
9. člen
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti
države določi seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (v nadaljnjem besedilu: zeleni seznam),
iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem
odlokom brez napotitve v karanteno na domu. Zeleni seznam
je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Vlada lahko na podlagi epidemiološke ocene NIJZ določi države ali administrativne enote držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem
besedilu: rdeči seznam), iz katerih osebe vstopajo v Republiko
Slovenijo v skladu s tem odlokom. Rdeči seznam je določen v
Prilogi 2, ki je sestavni del tega odloka.
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(3) Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Republike Slovenije določi, da omejitve veljajo le za posamezne
administrativne enote te države.
(4) Enako kot države članice schengenskega območja se
po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina
Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska
mestna država).
(5) Za države, ki niso uvrščene na zeleni ali rdeči seznam, velja, da so uvrščene na seznam držav s poslabšanimi
epidemiološkimi razmerami (v nadaljnjem besedilu: oranžni
seznam). Zeleni in rdeči seznam se objavita na spletnih straneh
NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.
10. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na
prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) na podlagi 1. točke prvega
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZUIZEOP
in 152/20 – ZZUOOP, v nadaljnjem besedilu: ZNB) in drugega
odstavka 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) dovoli:
1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, 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
delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
2. osebi, 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;
3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko
Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu
ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko
Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in
zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 12 urah po vstopu;
5. osebi z diplomatskim potnim listom;
6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko
Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega
državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;
7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali
pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko
Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu
državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter
uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;
9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi
vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi
dokazili, ter njenim staršem oziroma drugim osebam, ki jih
prevažajo in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v
najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne
več kot 12 ur po prehodu meje;
11. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z
reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici Evropske unije
ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno
po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj,
ko mu zdravstveno stanje to dopušča;
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13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno
mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;
14. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi
vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi
članici Evropske unije ali schengenskega območja in se vrača
čez mejo v 72 urah po prehodu meje;
15. osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj
z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na
prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);
16. državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prehaja mejo s sosednjo državo
zaradi dostopa do prodajalen ali storitev, ki so v sosednji državi
bližje prebivališču osebe, kot so te prodajalne ali storitve v občini prebivališča, ali jih v občini prebivališča ni, in se vrača čez
mejo v dveh urah po prehodu meje. Enako se dovoli državljanu
sosednje države ali tujcu s prebivališčem v sosednji državi, če
so prodajalne ali storitve v obmejni občini Republike Slovenije
bližje prebivališču te osebe.
(2) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 8. točke prejšnjega
odstavka, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2
(COVID-19) ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.
(3) Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi
testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) in je izvid
testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje
se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.
(4) Osebo iz drugega odstavka 12. člena ZZUOOP, ki v
Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu
napoti na dejanski naslov, kjer bo oseba nastanjena. Stroške,
ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, oseba krije
sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal
karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če
ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje
karantene.
(5) Osebo iz drugega odstavka 12. člena ZZUOOP, ki
namerava opravljati delo v Republiki Sloveniji, se v karanteno
na domu napoti na naslov, 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.
Delodajalec mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni z navodilom NIJZ, ter tudi prehrano in
varovanje v času prestajanja karantene.
(6) Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 iz drugega odstavka 12. člena ZZUOOP mora biti opravljen v državi članici
Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali pri
organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so
navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija
za zdravje, okolje in hrano.
(7) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih
mejah Republike Slovenije zdravstvena služba lahko preverja
zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
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(8) Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen državljane Republike Slovenije in tujce s prebivališčem v Republiki
Sloveniji, se na primeren način seznani z navodili NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID‑19.
11. člen
(1) Osebi iz drugega odstavka 12. člena ZZUOOP, za
katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne
bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se vstop v
Republiko Slovenijo ne dovoli.
(2) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima
prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da
je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne
bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2,
dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo, kadar se njen
prevoz opravlja z reševalnim ali sanitetnim vozilom.
(3) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno
v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na
podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli
vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po
najkrajši poti v šestih urah po vstopu.
(4) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ter želita
prestajati karanteno v Republiki Sloveniji, policija na podlagi
najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in
potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer
bosta prestajala karanteno.
12. 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 naprej
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem
obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 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 (Uradni list RS, št. 153/20, 159/20, 163/20 in 169/20).
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-61/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-1711-0066
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA 1 Zeleni seznam (seznam epidemiološko varnih držav oziroma administrativnih enot
držav)
Države članice EU/schengenskega območja:
/
Tretje države:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avstralija
Japonska
Koreja, Republika
Nova Zelandija
Republika Ruanda
Republika Singapur
Kraljevina Tajska
Vzhodna republika Urugvaj

Priloga 2 Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi epidemiološkimi razmerami)
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PRILOGA 2 Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi
epidemiološkimi razmerami)
Države članice EU/schengenskega območja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kneževina Andora
Republika Avstrija
Kraljevina Belgija
Republika Bolgarija
Republika Ciper
Republika Estonija (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Harju

administrativna enota Hiiu

administrativna enota Ida-Viru

administrativna enota Rapla

administrativna enota Tartu
Republika Finska (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Uusimaa
Republika Hrvaška
Češka republika
Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote):

vse administrativne enote, razen Ferskih otokov in Grenlandije
Francoska republika:

vse administrativne enote celinske Francije

francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana

francosko čezmorsko ozemlje Francoska Polinezija

francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe

francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin

francosko čezmorsko ozemlje La Réunion

francosko čezmorsko ozemlje Martinique
Helenska republika (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Dhitikí Makedhonía (Zahodna Makedonija)

administrativna enota Attikís (Atika)

administrativna enota Kentrikí Makedhonía (Osrednja Makedonija)

administrativna enota Periféria Stereás Elládhas (Osrednja Grčija)

administrativna enota Anatolikí Makedhonía ke Thráki (Vzhodna Makedonija in
Trakija)

administrativna enota Ípiros (Epir)

administrativna enota Thessalía (Tesalija)

administrativna enota Periféria Voríou Eyéou (Severnoegejski otoki)

administrativna enota Periféria Dhitikís Elládhas (Zahodna Grčija)
Republika Islandija
Italijanska republika
Republika Latvija
Republika Litva
Madžarska
Kneževina Monako
Irska (samo posamezne administrativne enote):

vse administrativne enote, razen administrativnih enot Midlands, South-West in West
Kneževina Lihtenštajn
Veliko vojvodstvo Luksemburg
Republika Malta
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23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Kraljevina Nizozemska
Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Oslo

administrativna enota Vestland

administrativna enota Viken
Republika Poljska
Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote):

vse administrativne enote, razen avtonomne regije Madeira
Romunija
Republika San Marino
Slovaška republika
Sveti sedež (Vatikanska mestna država)
Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote):

vse administrativne enote, razen administrativne enote Islas Canarias
Kraljevina Švedska
Švicarska konfederacija
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne administrativne
enote):

vse administrativne enote, razen čezmorskih ozemelj, ki niso izrecno naštete v tej
prilogi

britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar

Tretje države:
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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Islamska republika Afganistan
Republika Albanija
Ljudska demokratična republika Alžirija
Republika Angola
Argentinska republika
Republika Armenija
Azerbajdžanska republika
Zveza Bahami
Država Bahrajn
Ljudska republika Bangladeš
Republika Belorusija
Belize
Republika Benin
Republika Bocvana
Kraljevina Butan
Večnacionalna država Bolivija
Bosna in Hercegovina
Federativna republika Brazilija
Burkina Faso
Republika Burundi
Republika Kamerun
Republika Zelenortski otoki
Srednjeafriška republika
Republika Čad
Republika Čile
Republika Kolumbija
Zveza Komori
Republika Kostarika
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Republika Slonokoščena obala
Dominikanska republika
Demokratična republika Kongo
Republika Ekvador
Arabska republika Egipt
Republika Salvador
Republika Ekvatorialna Gvineja
Država Eritreja
Kraljevina Esvatini
Etiopija
Gabonska republika
Republika Gambija
Republika Gana
Gruzija
Republika Gvatemala
Republika Gvineja
Republika Gvineja Bissau
Kooperativna republika Gvajana
Republika Haiti
Republika Honduras
Republika Indija
Republika Indonezija
Islamska republika Iran
Republika Irak
Država Izrael
Jamajka
Hašemitska kraljevina Jordanija
Kanada
Republika Kazahstan
Republika Kenija
Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja)
Republika Kosovo
Država Kuvajt
Kirgiška republika
Libanonska republika
Kraljevina Lesoto
Republika Liberija
Libija
Republika Madagaskar
Republika Malavi
Republika Maldivi
Republika Mali
Islamska republika Mavretanija
Združene mehiške države
Mongolija
Republika Črna gora
Kraljevina Maroko
Republika Mozambik
Zvezna demokratična republika Nepal
Republika Nikaragva
Republika Niger
Zvezna republika Nigerija
Republika Severna Makedonija
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116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
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Sultanat Oman
Islamska republika Pakistan
Republika Panama
Neodvisna država Papua Nova Gvineja
Republika Paragvaj
Republika Peru
Republika Filipini
Država Katar
Moldavija, Republika
Republika Kongo
Ruska federacija
Demokratična republika Sao Tome in Principe
Kraljevina Saudova Arabija
Republika Senegal
Republika Sierra Leone
Zvezna republika Somalija
Republika Srbija
Republika Južna Afrika
Republika Južni Sudan
Republika Surinam
Sirska arabska republika
Republika Tadžikistan
Združena republika Tanzanija
Demokratična republika Vzhodni Timor
Togoška republika
Republika Trinidad in Tobago
Republika Tunizija
Republika Turčija
Turkmenistan
Združeni arabski emirati
Ukrajina
Združene države Amerike
Republika Uzbekistan
Bolivarska republika Venezuela
Republika Jemen
Republika Zambija
Republika Zimbabve
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Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvrševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20
– ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2
1. člen
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov
okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 začasno določita uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike
zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih
oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok.
2. člen
(1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite
ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je
obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih
oziroma prostorih.
(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite
ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je
obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih
oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje
najmanj 2 metra.
(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga
pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega
materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri
tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt
javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega
potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v
zaprtih kabinah.
3. člen
V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, je uporaba
zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega
predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma
prostorih in v osebnih vozilih. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni
inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani in v Uradnem listu
Republike Slovenije.
4. člen
(1) Ne glede na 2. člen tega odloka se ta odlok ne uporablja za:
1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno
ko so v matičnem oddelku,
3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih
otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne
šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
4. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
5. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je
zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
6. prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali
več članov istega gospodinjstva.
(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe
zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega
predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta
za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
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(3) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh
udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite
ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če
je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra,
uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za
stekleno pregrado.
(4) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite
ustnega in nosnega predela obraza v komunikaciji z osebami
iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski
znakovni jezik.
5. člen
(1) Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola.
(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru
na vhodu v tak prostor.
6. 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.
KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20,
135/20 in 143/20).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-50/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-2711-0132
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3190.

Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov
za razkuževanje rok v večstanovanjskih
stavbah

Na podlagi tretjega odstavka 21. 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) in v zvezi s prvim odstavkom 9. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o obvezni namestitvi razpršilnikov
za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah
1. člen
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določi obvezna namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih
stavbah.
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2. člen
(1) Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob
vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev
iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to
opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih
lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali
ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.
(2) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi
predpisi nimajo upravnika, namestitev iz prejšnjega odstavka
zagotovijo lastniki v večstanovanjskih stavbah.
3. člen
Strokovno utemeljenost ukrepa iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju
strokovnih razlogov odloči, da se ta ukrep še naprej uporablja,
ali pa ukrep spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-49/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-2711-0131
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3191.

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 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
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 odlokom začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih 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 ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada
Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se
izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic končnim uporabnikom, 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 uporabnikom, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom 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 zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega
odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.
(4) Knjižnica zagotovi upoštevanje navodil iz tretjega odstavka 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 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.
KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih
storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 165/20).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-8/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-3340-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3192.

Odlok 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 prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPVDE)
Vlada Republike Slovenije izdaja

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o začasnih omejitvah pri izvajanju
športne dejavnosti
1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športne
dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.
2. člen
(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe
iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1)
nista dovoljena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe
dovoljen:
– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka
33. člena ZŠpo-1,
– poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v
razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
športna rekreativna dejavnost dovoljena, če so udeleženci
posamezniki ali člani istega gospodinjstva.
3. člen
(1) V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:
– izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju
nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka,
nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet,
– izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne
reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.
(2) V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje
državnih prvenstev za člane in mednarodnih športnih prireditev:
svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.
(3) Športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega
in drugega odstavka tega člena, je ne glede na prvi odstavek
2. člena tega odloka dovoljen proces športne vadbe.
(4) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so
v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe,
ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
(5) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna
športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne
podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
4. člen
Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so
dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in
površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.
5. člen
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki,
ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19.
(2) Športniki, strokovni delavci v športu in posamezniki
morajo 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).
6. 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.
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KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasnih omejitvah pri opravljanju športne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-22/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-3330-0075
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3193.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih

Na podlagi tretjega odstavka 21. 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) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah
in samostojnih visokošolskih zavodih
1. člen
S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:
1. vrtcih,
2. osnovnih šolah,
3. osnovnih šolah s prilagojenim programom,
4. glasbenih šolah,
5. 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,
6. srednjih šolah,
7. višjih strokovnih šolah,
8. domovih za učence,
9. 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,
10. organizacijah za izobraževanje odraslih,
11. 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
12. univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
2. člen
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za:
– zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na
primer podjemne ali avtorske pogodbe),
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– člane organov zavodov iz prejšnjega člena,
– vrtce, v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo
zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost.
3. člen
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in
samostojni visokošolski zavodi iz 1. člena tega odloka 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.
4. 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 naprej
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem
obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih (Uradni list RS, št. 152/20).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-21/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-3330-0074
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3194.

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 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
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 neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki
Sloveniji, in sicer se:
1. gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava
ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove
izvajanje:
– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

Uradni list Republike Slovenije
2. pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:
– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja
izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
3. pooblaščenim organizacijam začasno prepove izvajanje:
– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih 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 usposobljenosti 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 ponujanja 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 pooblaščene 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 nevarnega blaga.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega
odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila
v skladu s sprejetimi navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje 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
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 Republike Slovenije in javnost.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
4. člen
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi
začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od uve-
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ljavitve tega odloka do 17. decembra 2020, se podaljša do
28. februarja 2021.
(2) Podaljšanje iz prejšnjega odstavka velja tudi za vozniška dovoljenja, teoretični del vozniškega izpita in izkaznice o
vozniških kvalifikacijah, ki jim je 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 na področju voznikov in vozil v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 165/20 in 176/20) do uveljavitve
tega odloka.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 165/20 in 176/20).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-62/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-2430-0130
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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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) Ne glede na določbe tega ali drugih odlokov so dovoljene 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) Ne glede na prvi odstavek tega člena so dovoljeni
občasni prevozi za športna tekmovanja, ki so dovoljena z
drugimi odloki.
(6) 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, vzpenjačo 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 uveljavitvi 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 uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti
Državni zbor in javnost.

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada
Republike Slovenije izdaja

5. člen
Ne glede na določbe tega ali drugih odlokov, je skupini
sodelavcev do največ šest oseb, v času prepovedi javnega
prevoza, dovoljena uporaba osebnega vozila za prevoz na ali
iz dela.

ODLOK
o začasni prepovedi, omejitvah in načinu
izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike
Slovenije

KONČNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje javni prevoz potnikov na
ozemlju Republike Slovenije.
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 dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 165/20).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-63/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-2430-0132
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
3196.

Sklep o začasni obliki izvajanja
vzgojno-izobraževalnega dela
v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Na podlagi prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni
list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

SKLEP
o začasni obliki izvajanja
vzgojno-izobraževalnega dela
v vzgojno-izobraževalnih zavodih

VSEBINA

3186.
3187.
3188.

3189.

I
Zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19 se v vzgojno-izobraževalnih zavodih začasno izvaja vzgojno-izobraževalno delo na daljavo, in sicer v:
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– srednjih šolah,
– višjih strokovnih šolah in
– organizacijah za izobraževanje odraslih.

3190.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3194.

Št. 0070-90/2020
Ljubljana, dne 4. decembra 2020
EVA 2020-3330-0076
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

3191.
3192.
3193.

3195.

3196.

VLADA

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi
in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja
okužb s SARS-CoV-2
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
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov
za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah
Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in
kinematografskih storitev končnim uporabnikom v
Republiki Sloveniji
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne
dejavnosti
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu
izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike
Slovenije

9013
9014

9015
9023
9023
9024
9024
9025
9026
9027

MINISTRSTVA

Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih

9028
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