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136. DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 7. 12. 2020 – Vlada RS je na 136. dopisni seji izdala več odlokov z 
namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 Vnovična izdaja 
posameznih odlokov sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča RS. 
 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji 
Vlada se je 3. decembra 2020 seznanila z oceno Strokovne skupine za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti 
ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Ker 
epidemiološka slika v Republiki Sloveniji še naprej ostaja slaba, se z namenom, da se 
omeji stike in gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, 
predlaga nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ohranja obstoječe pogoje glede izvajanja dejavnosti in 
s katerim se začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na območju Republike Slovenije. 
 
Z odlokom se dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih 
potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer: 

•  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, 

• trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, 
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• 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. 
 
Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na 
daljavo ter brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v 
primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene 
oziroma varovance. Izvzete so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih vlada sprejme zaradi 
obvladovanja epidemije COVID-19. 
 
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, ali na 
eno stranko na 10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico. Poleg tega morajo trgovski 
centri zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem 
centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno 
prodajalno v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke. Upoštevanje 
teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne 
trgovine. 
 
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se 
zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila 
ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako 
mora biti omogočeno redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in 
zagotovljeno razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov. 
Odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo 
spoštovanje navodil. 
 
Pri izvajanju nadzora nad pogoji iz tega odloka ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost 
omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati 
opravljanje dejavnosti. 
 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni in ob 
upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe 
spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. 
 
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2  
Odlok je enak Odloku 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). Vnovična izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije št. U-I-455/20-13. 
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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 je enak Odloku 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). Vnovična 
izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-445/20. 
 
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2  
S tem odlokom,se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe 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 v javnih prostorih ter 
obvezno razkuževanje rok. 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). 
 
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 ter je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma 
prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. 
 
Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, pokrit s streho in ima zaprto več kot 
polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic ne glede na to, ali je objekt stalen ali 
začasen. Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki 
vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti 
upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru na vhodu v tak 
prostor. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega 
prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah. 
 
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. 
Odlok se ne uporablja za: 

• otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, 
• učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku, 
• vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do 

vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki 
oziroma učenci, 
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• višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali 
podobnega materiala, 

• osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna 
razdalja vsaj 3 metre, 

• prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega 
gospodinjstva. 

 
Te osebe 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. 
 
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. Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in 
nosnega predela obraza v komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami ni 
obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik. 
 
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 
oziroma ukrep spremeni ali odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. 
 
Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih 
stavbah 
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. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o obvezni namestitvi 
razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20). 
 
Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska 
stavba ima, zagotovijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev opravi 
upravnik sam ali to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik. V primeru, da upravnik  nima 
na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba pa 
namestitev opravi eden od etažnih lastnikov. 
 
V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, 
namestitev iz prejšnjega odstavka zagotovijo lastniki. 
 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 
14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ta ukrep še naprej uporablja 
oziroma ukrep spremeni ali odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
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Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
V zvezi z delno odločbo in sklepom ustavnega sodišča U-I-445/20 ter dopisom SVZ št. 
050-66/2020/1 z dne 4. 12. 2020 izdaja nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 
in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se 
začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom na območju Republike Slovenije, z izjemo knjižnic, ki je enak že veljavnemu. 
Z njim se razveljavlja sedaj veljavnega. 
 
Vlada izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti 
Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19. 
Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening. Treningi se 
dovolijo samo: 

• vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred) - gre za skupaj 
538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo 
vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na 
mednarodni ravni; 

• perspektivnim športnikom - gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih 
kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate; 

• poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih 
športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so 
delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega 
športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba). 

 
Dovoljena je tudi športno gibalna dejavnost, če so udeleženci člani istega gospodinjstva. 
 
V kolektivnih športnih panogah: hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, 
vaterpolo in mali nogomet se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju 
nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega 
(npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni 
sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in 
mednarodnih ligah. 
 
Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih 
športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu. 
 
V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih 
prireditev kot so: državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. V naslednjih 
mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v 
zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko smučanje), kjer 
tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo. 
 
Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe. Za 
izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi 
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športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, 
športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske 
telovadnice. 
 
Pri tem je obvezno potrebno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi 
strokovni delavci v športu. Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka mora Vlada preverjati 
vsakih 14 dni. 
 
Vnovična izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 
 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
Vnovična izdaja odloka sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča. Z odlokom se 
začasno prepoveduje zbiranje ljudi v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim 
programom, v glasbenih šolah, v 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, v srednjih šolah, v višjih strokovnih šolah, v domovih za učence, v 
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, v organizacijah za izobraževanje odraslih, v 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 na univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih. 
 
Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za zaposlene v zavodih iz prejšnjega 
odstavka, in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na 
primer podjemne ali avtorske pogodbe), za člane organov zavodov iz prejšnjega odstavka 
ter za vrtce, ki zagotavljajo nujno varstvo za otroke. 
 
Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno za 
otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru prepoved 
zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja. 
 
Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
Odlok določa, da mora Vlada strokovno utemeljenost ukrepov presojati vsakih sedem dni. 
Veljaven pa bo naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 
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Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 
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 področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z 
nekaterimi določenimi izjemami. 
 
Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na 
ozemlju  Republike Slovenije 
Zaradi preprečevanja nadaljnjega širjenja virusa COVID-19 je potrebno začasno 
prepovedati oziroma omejiti izvajanje javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. 
Odlok je po vsebini in določilih enak doslej veljavnemu, vlada izdaja novega v skladu z 
odločbo Ustavnega sodišča za objavo v Uradnem listu RS. 
 
 

* * * 
 


