POMEMBNE SPREMEMBE VLADNIH ODLOKOV ZA ZAJEZITEV
ŠIRJENJA SARS CoV2

S spremembami in dopolnitvami Odloka o začasni prepovedi zbiranja
ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih je vlada odpravila omejitve na regije
in sklenila, da se v vrtce in osnovne šole vrnejo učenci od 1. do 3.
razreda v celotni Sloveniji. Prav tako se zaradi izboljšanja epidemioloških
razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije. Pod
določenimi pogoji je dovoljeno tudi obratovanje žičniških naprav in njim
pripadajočih smučarskih prog.
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah
in samostojnih visokošolskih zavodih
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.
S spremembami in dopolnitvami odloka je odpravljena omejitev zbiranja v vrtcih in osnovnih šolah
za učence od 1. do 3. razreda, ne glede na statistično regijo. Prav tako izjeme, določene v 5. in 9.
točki 1. odstavka 1. člena, ki se nanašajo na študente, niso več vezane na statistične regije. To
pomeni, da so v višjih strokovnih šolah ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
dovoljene laboratorijske vaje in individualni pouk.
Določene je tudi nova izjema v glasbenih šolah in umetniških gimnazijah glasbene in plesne smeri, in
sicer izvajanje individualnega pouka (3. in 4. točka prvega odstavka 1. člena). Dijakom, ki se
udeležujejo individualnega pouka, je omogočeno bivanje v dijaških domovih.
Črtata se tudi tretja in četrta alineja prvega odstavka in drugi odstavek 2. člena, ki so bili vezani na
izjeme v statističnih regijah. Zaradi odprave omejitev na statistične regije navedene določbe niso več
potrebne.
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu,
uporabljati se začnejo 6. februarja 2021, odlok pa velja do 12. februarja 2021.
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom
v Republiki Sloveniji
Na današnji seji je vlada podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in
kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Glede na razglašeno epidemijo
nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi se ocenjuje, da je treba
podaljšati ukrepe iz veljavnega odloka do 12. februarja 2021, pri čemer se zaradi izboljšanja
epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije v vseh
statističnih regijah.

Ker se knjižnice odpirajo v vseh statističnih regijah, se iz odloka črta izvajanje brezstične izposoje
vnaprej pripravljenega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih površinah
knjižnic, kar je doslej veljalo za statistične regije, ki so se nahajale v črni fazi.
Vir: Ministrstvo za kulturo
Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov
Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na
ozemlju Republike Slovenije dne 30. januarja 2021 prepovedala obratovanja vseh žičniških naprav za
prevoz oseb v črnih statističnih regijah, z izjemami nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite
in reševanja ter inšpekcijskih služb.
Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v skladu s priporočili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro
testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.
Če pogoja iz prejšnjega odstavka upravljavec naprav ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je
uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav
predložijo negativni test na COVID-19 po HAGT ali PCR metodi, opravljen v Sloveniji in ni starejši od
24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega testa
COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno
osebje za izvedbo tekem in treningov.
NIJZ je pripravil priporočila, da je v manjših zaprtih žičniških napravah (krožne kabinske žičnice, do 6
potnikov) dovoljen prevoz enega potnika, izjema so osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so
sicer v tesnih stikih. Na nihalni žičnici in vzpenjači bo potrebna medosebna razdalja najmanj 1,5 m,
prav tako so izjema osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih.
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
vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ in se tudi s
tem predlogom odloka ne spreminjajo.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada podaljšala veljavnost odlokov sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi
Zakona o nalezljivih boleznih, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vsebina odlokov
ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov.
S tem odlokom se do 12. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:
-

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2
Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno
potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

V posameznih odlokih so določbe, ki vlado zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz
posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno
veljavnost posameznega odloka.
Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje
epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje
epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje
veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so
vsebovani v navedenih odlokih.
Vir: Ministrstvo za zdravje

