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VLADA
3277. 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 Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) in 46. 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

O D L O K
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:

1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življe-
nje 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 čla-
ne ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev 
in prepovedi iz tega odloka.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, minister, pri-
stojen 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. čle-

na tega odloka je ob upoštevanju priporočil NIJZ ne glede na 
določbo drugega odstavka 1. člena tega odloka za posame-
znike dovoljeno za:

1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delov-
nih nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih de-
javnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življe-
nje 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 predstav-
ništev,

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 gospo-
dinjstva, 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 čle-
na, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke 
iz četrtega odstavka tega člena. Izjava ni potrebna, kadar posa-
meznik prehaja med občinami na podlagi 1. in 3. točke prvega 
odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora posameznik na 
zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Re-
publike Slovenije, policistu oziroma občinskemu redarju.

(4) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje po-
datke:
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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 čla-
nom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 
tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osami-
tev (izolacija) ali karantena,

7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske 
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukre-
pov 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 odstav-

ka 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 na-
stanjen 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-re-
kreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do 
drugih posameznikov.

(4) Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekrea-
cijski dejavnosti iz prejšnjega odstavka, pri kateri je mogoče do 
drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre 
medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov po-
sameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni potrebno 
nositi zaščitne maske.

6. člen
Omejitev gibanja med občinami znotraj posamične stati-

stične regije:
– Osrednjeslovenska,
– Goriška,
– Obalno-kraška,
– Gorenjska,

za posameznika ali osebo iz skupnega gospodinjstva, ki ima 
v posamični statistični regiji stalno ali začasno prebivališče 
ter naloženo in stalno aktivirano mobilno aplikacijo za obve-
ščanje oseb o stikih z drugimi uporabniki, pozitivnimi na virus 
SARS-CoV-2 (aplikacijo #OstaniZdrav), ne velja.

7. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

8. 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

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, 
št. 182/20).

10. člen
Ta odlok začne veljati 15. decembra 2020 in velja do 

vključno 23. decembra 2020.

Št. 00717-65/2020
Ljubljana, dne 13. decembra 2020
EVA 2020-1711-0073

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3278. 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

O D L O K
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 odlo-
kom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in sto-
ritev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in pro-

dajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za 

osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridel-
kov 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,
– finančne storitve,
– pošto,
– dostavne službe,
– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve po-

pravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, 
avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, de-
lavnice 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; opravlja-
nje 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,

– storitve higienske nege, razen dejavnosti salonov za 
nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in drugih po-
dobnih postopkov,

– avtopralnice in kemične čistilnice,
– cvetličarne,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alko-

holnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimal-
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ni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje 
prevzete 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 pro-

dajanje 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 ob-
vladovanja 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 zapo-
slene 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 po-
trošnikom, 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 stran-

ko 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 za-
gotovi 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

– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu 
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodaja-
nja blaga in storitev potrošnikom.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2. člena tega odloka in 
prejšnjega člena se smiselno upoštevajo vsa higienska priporo-
čila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečeva-
nje 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) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navo-
dil 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
Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega odloka v stati-

stičnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in 
Gorenjska izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom velja tudi za:

– prodajo oblačil in obutve v prodajalnah, ki v pretežni 
meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri 
čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno,

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo oblačila in obu-
tev, pri čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno,

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo športno opremo,
– storitev prodaje motornih vozil.

6. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. 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. 185/20).

8. člen
Ta odlok začne veljati 15. decembra 2020 in velja do 

vključno 23. decembra 2020.

Št. 00726-45/2020
Ljubljana, dne 13. decembra 2020
EVA 2020-2130-0071

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3279. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike 
Slovenije.

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

O D L O K
o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza 

potnikov na ozemlju Republike Slovenije

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

mije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

2. člen
(1) Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v med-

krajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javnega 
železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, stalnega 
izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov 
in avtotaksi prevozov se izvaja v skladu s priporočili Nacional-
nega inštituta za javno zdravje.

(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) Pri posebnih linijskih prevozih in občasnih prevozih 
potnikov je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne 
zaščitne maske. Pri posebnih linijskih in občasnih prevozih 
potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število 
potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, 
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zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev ne-
posredno za voznikom.

(4) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih 
prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo 
z vozili kategorije M1 z največ osem sedeži za potnike, je lahko 
zasedenih največ 6 sedežev. Za voznika in potnike je obvezna 
uporaba obrazne zaščitne maske.

3. člen
(1) Prevoz oseb s krožno kabinskimi žičnicami, vlečnicami 

in sedežnicami je dovoljen za največ eno osebo ali člane istega 
gospodinjstva.

(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih 
nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter v pri-
meru, ko so v kabini vse osebe člani skupnega gospodinjstva.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potni-
kov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 182/20).

6. člen
Ta odlok začne veljati 15. decembra 2020 in velja do 

vključno 23. decembra 2020.

Št. 00710-69/2020
Ljubljana, dne 13. decembra 2020
EVA 2020-2430-0137

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3280. Odlok o spremembi Odloka 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

O D L O K
o spremembi Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

neposredno potrošnikom na področju voznikov 
in vozil v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov 
in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 182/20) se v 
4. členu v prvem odstavku datum »17. decembra 2020« nado-
mesti z datumom »18. decembra 2020«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00710-68/2020
Ljubljana, dne 13. decembra 2020
EVA 2020-2430-0138

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor dr. Miha Pogačnik • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2020 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5% 
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

VSEBINA

VLADA
3277. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in pre-

povedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 9317

3278. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 9318

3279. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega pre-
voza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. 9319

3280. Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev nepo-
sredno potrošnikom na področju voznikov in vozil 
v Republiki Sloveniji 9320
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