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14. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Vlada je na 17. seji sprejela načrt postopnega sproščanja omejitvenih ukrepov, uvedenih zaradi 
epidemije koronavirusa, in odpravila prepoved gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega 
prebivališča. 
 
Vlada sprejela načrt postopnega sproščanja omejitvenih ukrepov, uvedenih zaradi epidemije 
koronavirusa 
Na seji je vlada na podlagi predlogov zdravstvenih strokovnjakov Ministrstva za zdravje sprejela 
načrt ponovnega vzpostavljanja prostega gibanja ter zagona številnih dejavnosti v naslednjih dneh, 
tednih in mesecih. 

Tako se že z današnjim dnem, torej s 30. aprilom 2020, odpravlja splošna omejitev gibanja na 
občine, od ponedeljka naprej pa sledi postopen zagon številnih dejavnosti, ki jih bo mogoče 
opravljati ob upoštevanju navodil zdravstvene stroke. 

 Vlada odpravila prepoved gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča 

Vlada je izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, 
površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati 30. aprila 2020. 

S tem odlokom se tako odpravlja prepoved gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča 
za storitve ali blago, ki jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet nadaljnjih ukrepov 
sproščanja. 

Še vedno se s tem odlokom zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno 
prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji in 
prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji, razen če ta ali drug vladni 
odlok ne določajo drugače. Odlok namreč določa sprostitev gibanja oziroma dostop do drugih 
storitev v Sloveniji, če vlada sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in 
storitev neposredno potrošnikom. 

Še vedno ostaja prepoved gibanja, dostopa in zadrževanje na javnem kraju, se pa v okviru izjem iz 
odloka dovoljuje gibanje: 

• skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je 
mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov, 

• skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni prevoz na delo ali z 
dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 
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Opozarjamo, da se mora pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo z 
odlokom dovoljene storitve, upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna je 
uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna 
oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik 
storitev. 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo vlada tudi v prihodnje ugotavljala najmanj 
vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, ali se ti ukrepi še naprej 
uporabljajo ali ne, in o tem obvestila javnost. 

 Poročilo Vlade Republike Slovenije o stanju in dobavah zaščitnih sredstev 

Vlada je na današnji seji začela obravnavo poročila Vlade Republike Slovenije o stanju in dobavah 
zaščitnih sredstev in jo bo zaključila na jutrišnji seji. 

Republika Slovenija se je ob začetku pandemije virusa COVID-19 srečala s pomanjkanjem zaščitnih 
sredstev, zaradi česar je bilo treba zaradi reševanja življenj  nujno nabaviti zaščitna sredstva in 
opremo. Vladi je uspelo zagotoviti zadostno količino zaščitnih sredstev in opreme kljub dejstvu, da 
so na svetovnem trgu teh sredstev in opreme vladale izredne razmere. 
 


