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Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je 
izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Podaljšala je tudi ukrepe iz Odloka o obvezni 
namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. 

Sprejet Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo jutri, 24. oktobra 2020. Z dnem 
uveljavitve omenjenega odloka, preneha veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. 

Odlok določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na območju Republike Slovenije. V nadaljevanju naštevamo le nekatere, to so na 
primer nastanitvene storitve, igralnice, gostinske storitve, frizerske in kozmetične storitve, velnes 
storitve, storitve bazenov, kinematografske storitve, kulturne storitve, storitve fitnes centrov, storitve 
avtopralnic in podobno. 
Izjema od tega pa so: 

 prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, 

 lekarne,  

 prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, 

 drogerije, 

 tržnice, 

 prodajalne s hrano za živali, 

 program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, 

 kmetijske prodajalne,  

 drevesnice in vrtnarije, 

 cvetličarne,   

 bencinski servisi, 

 servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in 
koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),  

 prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, 

 banke, 

 zavarovalniške storitve, 

 pošta,  

 dostavne službe, 

 trafike in kioski za prodajo časopisov in revij, 

 druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. 



Ne glede na dejavnost, pa je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je 
zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00 uro. Dovoljena je tudi prodaja na 
daljavo (npr. spletna prodaja, naročilo po telefonu), kot jo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. 
Dejavnost priprave jedi in pijač brez časovne omejitve je dovoljena izključno: 

 v primeru dostave jedi in pijač, 

 v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance. 
Dovoljene so tudi vse oblike ponudbe in prodaje blaga in storitev, ki so kot izjema navedene v drugih 
vladnih odlokih. 
Izvajanje vseh dejavnosti je možno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s 
potrošniki, v skladu z navodili NIJZ. Prav tako je potrebno upoštevati vsa druga higienska 
priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ. 
Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev, 
se omeji na 20 m2 na posamezno stranko, ali na 1 stranko, v kolikor je prostor manjši od 20 m2. 
Ponudnik blaga in storitev mora upoštevati zahtevano omejitev števila oseb na prostor. V 
nasprotnem primeru ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet 
posameznih vrst blaga in izdelkov oziroma opravljanje dejavnosti. 

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo ter spoštujejo in 
implementirajo navodila NIJZ. 
Storitve nastanitvenih obratov se ne smejo ponujati, izjemoma pa jih lahko koristijo: 

 osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebujejo nastanitev, 

 tisti, ki opravljajo dejavnost javne službe v Sloveniji,  

 ter tuji državljani, ki v Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, so predstavniki diplomatskih 
misij ali člani državniških delegacij; 

 osebe, ki so s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene na zdravljenje ali napotene, 
da v nastanitvenem obratu opravljajo zdravstveno dejavnost;  

 športniki, strokovni delavci v športu in osebe, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu 
z Zakonom o športu. 

Ponujanje nastanitvenih storitev je dovoljeno tudi za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve 
okužbe s koronavirusom, in sicer v primeru izvajanja ukrepa osamitve, izolacije oziroma karantene. 
Gostje, ki so ob uveljavitvi tega odloka že nastanjeni v nastanitvenem obratu, lahko storitev 
koristijo do njenega poteka. 
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. 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

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

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih. 

Z odlokom se začasno prepove zbiranje ljudi v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim 
programom, glasbenih šolah, 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, 
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 javne uslužbence, zaposlene v zavodih in 
posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali 
avtorske pogodbe), člane organov zavodov. 
 
Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno. V tem 
primeru prepoved zbiranja 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 7 dni. Odlok bo veljal 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se bo začel s 26. 10. 2020. 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Podaljšani ukrepi iz Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v 
večstanovanjskih stavbah 

Vlada je sprejela sklep, s katerim se podaljšuje obvezno nameščanje razpršilnikov za razkuževanje 
rok v večstanovanjskih stavbah. 
Na podlagi 3. člena Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih 
stavbah strokovno utemeljenost ukrepov 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. 

Vlada Republike Slovenije je ocenila, da se tudi z obvezno namestitvijo razpršilnikov za razkuževanje 
rok v večstanovanjskih stavbah, ki ga vsebuje Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za 
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah , pomembno prispeva k temu, da se zagotovi zajezitev 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Strokovna skupina, ki deluje pri Ministrstvu za zdravje, je 
opravila presojo ukrepa, ki je vsebovan v Odloku, in ugotovila, da je tudi ta ukrep del ukrepov, ki so 
bili v zadnjem času že ocenjeni kot učinkoviti ter iz tega naslova svetuje, da se ukrep uporablja še 
naprej. 

Vir: Ministrstvo za zdravje 
 


