
ODLOKI VLADE RS NA 39. REDNI SEJI V POVEZAVI Z EPIDEMIJO COVID-19  
 
Vlada sprejela spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki 
ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
S spremembo se doda izjema, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje 
izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank. 
 
Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. O  
izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez pa odloča minister, pristojen za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
 
S 16. novembrom vstop brez karantene ne bo več mogoč za lastnike nepremičnin v sosednji 
državi, izjema za vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani mogoča le v drugi državi članici 
EU ali schengna, nekaj sprememb na rdečem seznamu  
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka 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 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Spremembe pri nekaterih izjemah za vstop brez napotitve v karanteno (prvi odstavek 10. člena) 
 
Izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, 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 (točka 1), se časovno omeji na 
14 ur po prehodu meje.  
 
Spremeni se izjema v točki 10, in sicer bo po novem ta veljala le za nujne poslovne razloge, 
časovna omejitev pa se skrajša na 12 ur (prej 48 ur). 
 
Izjema v točki 16, ki bo po novem točka 14, velja za osebo, 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. 
 
V odloku se črtata izjemi za vstop v Slovenijo brez omejitev in napotitve v karanteno za prihod iz 
države ali administrativne enote na rdečem seznamu. Izjeme brez omejitev in napotitve v karanteno 
tako ne bodo več veljale za:  

- državljana Slovenije ali tujca s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali 
bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali 
drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v 
sosednji državi (točka 14),  

- osebo, ki pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov (točka 15).  
 
Prekinitev karantene z negativnim izvidom testa za prisotnost SARS-CoV-2 
Ponovno se uvaja možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo 
napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži negativni izvid testa za 
prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu. 
 
Spremembe na rdečem seznamu 
Z uveljavitvijo odloka bodo na rdečem seznamu med drugim celotna Italija, Irska, Lihtenštajn, Poljska, 
Danska (brez Ferskih otokov in Grenlandije), Litva (brez administrativne enote Utena), Švedska (brez 



administrativne enote Västernorrland), več administrativnih enot Grčije, ena administrativna enota 
Estonije Ida-Viru.  
 
Osebo, ki vstopa v Slovenijo in prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dni. Oseba pa v karanteno ne bo napotena, 
če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni 
starejši od 48 ur, ali spada v katero izmed izjem.  
 
Na seznamu ostaja Španija, a brez Kanarskih otokov, ki bodo spet na oranžnem seznamu. Oseba, ki 
v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez 
karantene. 
 
Seznam tretjih držav na rdečem seznamu ostaja nespremenjen.  
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
 
1. Andora 
2. Avstrija 
3. Belgija 
4. Bolgarija 
5. Ciper 
6. Estonija (samo posamezne administrativne enote): 

- administrativna enota Ida-Viru 
7. Hrvaška 
8. Češka  
9. Danska (samo posamezne administrativne enote): 

- vse administrativne enote, razen Ferskih otokov in Grenlandije 
10. Finska (samo posamezne administrativne enote): 

- administrativna enota Österbotten 
11. Francija  

- vse administrativne enote celinske Francije 
- francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana 
- francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe 
- francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin 
- francosko čezmorsko ozemlje La Réunion 
- francosko čezmorsko ozemlje Martinique 

12. Grčija (samo posamezne administrativne enote): 
- administrativna enota Dhitikí Makedhonía (Zahodna Makedonija) 

- administrativna enota Attikís (Atika) 
- administrativna enota Kentrikí Makedhonía (Osrednja Makedonija) 
- administrativna enota Anatolikí Makedhonía ke Thráki (Vzhodna Makedonija in Trakija) 
- administrativna enota Ípiros (Epir) 
- administrativna enota Thessalía (Tesalija) 

13. Islandija 
14. Italija 
15. Latvija (samo posamezne administrativne enote): 

- administrativna enota Latgale  
- administrativna enota Riga  

- administrativna enota Pierīga 
- administrativna enota Vidzeme 

16. Litva (samo posamezne administrativne enote): 
- vse administrativne enote, razen administrativne enote Utena 

17. Madžarska 
18. Monako 
19. Irska 
20. Lihtenštajn 
21. Luksemburg 
22. Malta 
23. Nizozemska 
24. Norveška (samo posamezne administrativne enote): 



- administrativna enota Oslo 
25. Poljska 
26. Portugalska (samo posamezne administrativne enote): 

- vse administrativne enote, razen avtonomnih regij Azori in Madeira 
27. Romunija 
28. San Marino 
29. Slovaška  
30. Vatikan 
31. Španija (samo posamezne administrativne enote): 

- vse administrativne enote, razen administrativne enote Islas Canarias 
32. Švedska (samo posamezne administrativne enote): 

- vse administrativne enote, razen administrativne enote Västernorrland 
33. Švica 
34. 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. Afganistan 
36. Albanija 
37. Alžirija 
38. Angola 
39. Argentina 
40. Armenija 
41. Azerbajdžan 
42. Bahami 
43. Bahrajn 
44. Bangladeš 
45. Belize 
46. Belorusija 
47. Benin 
48. Bolivija 
49. Bosna in Hercegovina 
50. Brazilija 
51. Burkina Faso 
52. Burundi 
53. Butan 
54. Čad 
55. Čile 
56. Črna gora 
57. Demokratična republika Kongo 
58. Dominikanska republika 
59. Egipt 
60. Ekvador 
61. Ekvatorialna Gvineja 
62. Eritreja 
63. Esvatini 
64. Etiopija 
65. Filipini 
66. Gabon  
67. Gambija 
68. Gana 
69. Gruzija 
70. Gvajana 
71. Gvatemala 
72. Gvineja 
73. Gvineja Bissau 
74. Haiti 
75. Honduras 



76. Indija 
77. Indonezija 
78. Irak 
79. Iran 
80. Izrael 
81. Jamajka 
82. Jemen 
83. Jordanija 
84. Južna Afrika 
85. Južni Sudan 
86. Kamerun 
87. Katar 
88. Kazahstan 
89. Kenija 
90. Kirgizija 
91. Kolumbija 
92. Komori 
93. Kosovo 
94. Kostarika 
95. Kuvajt 
96. Lesoto 
97. Libanon 
98. Liberija 
99. Libija 
100. Madagaskar 
101. Malavi 
102. Maldivi 
103. Mali 
104. Maroko 
105. Mavretanija 
106. Mehika 
107. Moldavija 
108. Mongolija 
109. Mozambik 
110. Nepal 
111. Niger 
112. Nigerija 
113. Nikaragva 
114. Oman 
115. Pakistan 
116. Panama 
117. Papua Nova Gvineja 
118. Paragvaj 
119. Peru 
120. Republika Kongo 
121. Rusija 
122. Salvador 
123. Sao Tome in Principe 
124. Saudova Arabija 
125. Senegal 
126. Severna Koreja 
127. Severna Makedonija 
128. Sierra Leone 
129. Sirija  
130. Slonokoščena obala 
131. Somalija 
132. Srbija 
133. Srednjeafriška republika 
134. Surinam 
135. Tadžikistan 



136. Tanzanija 
137. Togo 
138. Trinidad in Tobago 
139. Tunizija 
140. Turčija 
141. Turkmenistan 
142. Ukrajina 
143. Uzbekistan 
144. Venezuela 
145. Vzhodni Timor 
146. Zambija 
147. Združene države Amerike 
148. Združeni arabski emirati 
149. Zelenortski otoki 
150. Zimbabve 
 
Uveljavitev odloka 
Odlok začne veljati 16. novembra 2020. 
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji 
 
Vlada je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 16. 
novembra 2020 ob 00.00 uri. 
 
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, 
- osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s 

potrošniki med 6. in 21. uro; konzumiranje hrane in pijače je prepovedano na javnih površinah, 
- 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. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Sklep o podaljšanju odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19  
 
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s strokovno 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 in odločila, da se: 
- za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih in 
- za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
 
Vlada bo o tem obvestila Državni zbor in javnost. 
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
 
Vlada se je seznanila z Nacionalnim programom cepljenja proti covid-19 
 
Na podlagi 5. člena Zakona o nalezljivih boleznih je ministrstvo za zdravje pripravilo predlog 
Nacionalnega programa cepljenja proti covid-19, ki predstavlja podlago za pripravo nacionalne 
strategije cepljenja proti covid-19. 
 
Uvedba ter hitra distribucija cepiva proti covid-19 bo eden najpomembnejših elementov obvladovanja 
sedanje javnozdravstvene krize. Cepljenje bo pomembno pri reševanju življenj in pri zaščiti 
zdravstvenih sistemov ter pri naporih za ohranitev in oživitev ekonomije. Nacionalni program cepljenja 
proti covid-19 (Program) določa ukrepe za uspešno uvedbo cepiva, zadostno precepljenost in njeno 
spremljanje.  



 
Ko bodo varna, učinkovita in visokokakovostna cepiva proti covid-19 odobrena in bodo na voljo na 
evropskem trgu, bo uvedba velikega nabora cepiv proti covid-19 prispevala k izhodu Slovenije, Evrope 
in sveta iz težkih razmer, ki so posledica pandemije. Z namenom, da bi zagotovili vsem prebivalcem 
Republike Slovenije primerljiv dostop do cepljenja in do cepiv proti covid-19, je potrebno v okviru 
Programa pripraviti Nacionalno strategijo cepljenja (strategija) proti covid-19, v kateri bodo vključeni 
cilji, navedeni v strategiji cepljenja, ki jo je pripravila Evropska komisija (EK) v pomoč vsem državam 
članicam pri pripravi nacionalnih strategij.  
 
Razpoložljiv nabor cepiv in nove informacije o cepivih bodo usmerjali izvajanje nacionalne strategije 
cepljenja. Pripravljenost in usklajevanje ostajata ključnega pomena za premagovanje pandemije in 
reševanje življenj. Slovenija mora zagotoviti, da imajo službe za cepljenje dovolj sredstev za 
opravljanje svojih nalog, tako v smislu usposobljenega osebja za cepljenje proti COVID-19 kot zaloge 
potrebne medicinske in zaščitne opreme. V prvih mesecih bo poglavitna naloga najbolj racionalna 
porazdelitev zalog cepiva.  
 
Tako kot vse druge države članice EU tudi Slovenija sodeluje v skupnem javnem naročilu za nabavo  
cepiv proti COVID-19, ki ga vodi EK. Slovenija bo podpisala pogodbe z vsemi proizvajalci cepiv proti 
COVID-19, s katerimi je EK že oziroma bo v kratkem podpisala pogodbe o nabavi, v kolikor bo 
proizvajalec pridobil dovoljenja za promet na Evropski agenciji za zdravila. Razdelitev cepiv med 
članicami EU bo potekala po ključu glede na delež prebivalcev v posamezni DČ, za Slovenijo je to 
0,47 odstotka. Na EU, kakor tudi na nacionalni ravni so strokovne skupine ocenile, da bi bilo potrebno 
doseči 60 odstotno precepljenost, da bi se življenje in delo lahko normaliziralo. 
 
Prednostna razvrstitev in posebna priporočila glede cepiv bodo vključena v strategijo, ko bodo znane 
podrobnosti o posameznih proizvodih, kot so posebnosti in značilnosti cepiva, ocena njegove 
učinkovitosti in njegovih koristi za specifične skupine ter zahteve glede shranjevanja in dobavne 
verige. Slovenija bo uporabila Evropske matematične modele ali razvila svoje modele za načrtovanje 
povpraševanja in ukrepov v zvezi s cepivi. Center ECDC že pripravlja matematični model, ki bo 
državam članicam pomagal sprejemati odločitve pri načrtovanju uvedbe cepiv proti COVID-19. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 

 


