
VLADA ZA OBDOBJE OD TORKA 15 DECEMBRA DO 23 DECEMBRA SPROSČA NEKATERE UKREPE 

Vlada je na današnji dopisni seji (13.12. 2020) sprostila nekatere ukrepe, in sicer v štirih 

epidemiološko ugodnih regijah omejitev gibanja med občinami, v vseh statističnih regijah pa izvajanje 

higienske nege, cvetličarne, avtopralnice, kemične čistilnice, bančne in zavarovalniške storitve. 

V torek (15. 12.2020) odpravljena omejitev gibanja med občinami v štirih epidemiološko ugodnih 

regijah, pogoj je naložena aplikacija #OstaniZdrav 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja 

ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Po podatkih NIJZ o številu okužb glede na 14-dnevno incidenco na 100.000 prebivalcev po posamezni 

statistični regiji Slovenije v obdobju med 27. 11. in 10. 12. 2020 so epidemiološko najbolj ugodne 

statistične regije: 

Gorenjska, 

Obalno-kraška,  

Osrednjeslovenska, 

Goriška. 

Omejitev gibanja med občinami se delno sprosti za prebivalce navedenih statističnih regij. Gibanje je 

tako omejeno na območje celotne regije, kjer imajo osebe prebivališča in ne več na posamezno 

občino. 

Pogoj je, da ima oseba na mobilnem telefonu naloženo in stalno aktivirano mobilno aplikacijo 

#OstaniZdrav. Izjema velja tudi za športno-rekreativne dejavnosti. 

Še vedno pa tudi v teh regijah veljajo ostale omejitve, torej omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter 

popolna prepoved zbiranja. 

Odlok začne veljati 15. decembra 2020 in velja do vključno 23. decembra 2020. 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 

Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

potrošnikom v Republiki Sloveniji 

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 15. decembra 2020 in s katerim se 

omogoča sproščanje izvajanja določenih dejavnosti. 

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-

19, je 16. novembra 2020 začel veljati nov Odlok, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje 

blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, razen nekaterih izjem, ki 

so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje 

varnosti in zdravja.  



Z dopolnitvijo odloka se v statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in 

Gorenjska doda nova izjema iz prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ter 

se dodatno dovoljuje: 

Prodaja oblačil in obutve v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in 

čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer pomerjanje oblačil in obutve 

ni dovoljeno. 

Odprtje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo oblačila in obutev, pri čemer pomerjanje oblačil in 

obutve ni dovoljeno; prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo športno opremo in prodajaln z 

motornimi vozili. 

V vseh statističnih regijah se dodatno sproščajo cvetličarne, avtopralnice, kemične čistilnice. 

Dovoljuje se tudi izvajanje higienske nege, razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti 

piercinga, tetoviranja in podobnih postopkov. Poleg bančnih in zavarovalniških storitev se v vseh 

statističnih regijah sproščajo tudi druge finančne storitve.  

Prav tako se morajo upoštevati vsa navodila NIJZ in določila ostalih odlokov ter higienska priporočila s 

strani ministrstva za zdravje.  

Odlok velja do vključno 23. decembra 2020.  

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju  Republike 

Slovenije 

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

omogoča izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu in določa obveznosti potnikov in 

izvajalcev javnega prevoza. S predlaganimi spremembami se zagotavlja dosledno izvajanje higienskih 

priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

V skladu z epidemiološkimi podatki za Republiko Slovenijo se sprosti izvajanje javnega prevoza 

potnikov na ozemlju Republike Slovenije v omejenem obsegu. Javni linijski prevoz potnikov v 

medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in 

srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu, dokler 

poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se 

v šolah izvaja pouk za učence katerekoli starostne skupine. 

Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in 

prevoz oseb z žičniškimi napravami se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 

 

Vlada izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 



Z Odlokom o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se datum poteka 

veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških 

kvalifikacijah usklajuje z datumom poteka veljavnosti Odloka 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). 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 

Več na: https://www.gov.si/novice/2020-12-13-vlada-s-torkom-sprosca-nekatere-ukrepe/  
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