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VLADA

684. Odlok o obveznem razkuževanju 
večstanovanjskih stavb

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s prvim odstavkom 9. čle-
na in drugim odstavkom 26. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o obveznem razkuževanju  
večstanovanjskih stavb

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 določi obvezno razkuževanje večstanovanjskih 
stavb.

2. člen
(1) Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, 

da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme 
v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah. Razku-
ževanje iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, 
da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali 
pa razkuževanje opravi eden od etažnih lastnikov, če upravnik 
nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da 
delo opravi tretja oseba. Pogostost razkuževanja je v posame-
zni večstanovanjski stavbi odvisna od števila posameznikov, ki 
živijo v večstanovanjski stavbi.

(2) Oprema v skupnih prostorih iz prejšnjega odstavka 
je zlasti:

‒ kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo,
‒ ograje v večstanovanjski stavbi,
‒ stikala za upravljanje in kabine dvigala,
‒ stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
‒ oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni 

uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.
(3) Upravnik večstanovanjske stavbe na vidnem mestu, 

pred vstopom v dvigalo večstanovanjske stavbe, namesti opo-
zorilo: »Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe 
COVID-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po 
uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu 
ali ust ter si umijte roke.«.

(4) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi 
predpisi nimajo upravnika, morajo obveznosti iz tega odloka 
zagotoviti lastniki v večstanovanjskih stavbah.

3. člen
Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb v skladu 

s tem odlokom velja do prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi 
Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-11/2020
Ljubljana, dne 28. marca 2020
EVA 2020-2711-0032

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

685. Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev 
in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov 
na področju zdravstvene dejavnosti

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega 
odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o razporejanju zdravstvenih delavcev  

in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov  
na področju zdravstvene dejavnosti

1. člen
(1) S tem odlokom se določi način vključitve oseb, ki se 

kot pripravniki usposabljajo za opravljanje posameznega zdra-
vstvenega poklica, kot je določeno v predpisu, ki ureja priprav-
ništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstve-
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nih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z izjemo 
za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine, (v nadaljnjem 
besedilu: pripravniki), v izvajanje ukrepov zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19.

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za 
osebe, ki so pripravništvo iz prejšnjega odstavka zaključile 
februarja ali marca 2020, pa jim je prenehala veljati pogodba 
o zaposlitvi in jim je bilo zaradi odpovedi oziroma prenehanja 
postopkov opravljanja strokovnih izpitov do nadaljnjega one-
mogočeno opravljati strokovni izpit.

2. člen
Pripravnikom se neposredno na podlagi tega odloka za 

čas trajanja ukrepov iz tega odloka podaljša pripravništvo in 
zadržijo vse obveznosti iz pripravništva (kroženje, opravljanje 
preizkusa teoretičnega in praktičnega znanja ter podobno) ter 
opravljanje strokovnega izpita.

3. člen
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, s katerimi imajo pri-

pravniki sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, lahko pripravnike za 
potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na 
delo glede na potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pri-
pravnike na delo pozovejo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, 
pri katerih pripravniki na dan uveljavitve tega odloka opravljajo 
kroženje v okviru pripravništva, če pripravnikov za potrebe 
izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka ne pozovejo na delo 
izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka.

(3) Če pripravnika v izvajanje ukrepov iz 1. člena tega 
odloka ne pozove izvajalec zdravstvene dejavnosti iz prvega 
niti iz drugega odstavka tega člena, ga izvajalec zdravstvene 
dejavnosti, ki ima s pripravnikom sklenjeno pogodbo o zapo-
slitvi, razporedi na delovno mesto, kjer je potreben, kar zajema 
tudi razporeditev v drug zdravstveni zavod.

4. člen
(1) Pripravniki, ki so program pripravništva do dneva 

uveljavitve tega odloka v celoti opravili, vendar še niso opravili 
strokovnega izpita, pogodba o zaposlitvi za čas pripravništva 
pa jim je že prenehala veljati, lahko z izvajalcem zdravstvene 
dejavnosti, s katerim so imeli tekom pripravništva sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi, za čas trajanja tega odloka sklenejo 
pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na pripravniškem 
delovnem mestu za izvajanje ukrepov iz 1. člena tega odloka.

(2) V primeru zaposlitve pripravnika iz prejšnjega od-
stavka, ki bi ga bilo ob zaposlitvi treba napotiti na preventivni 
zdravstveni pregled, se izjemoma dovoli zaposlitev tudi brez 
opravljenega preventivnega zdravstvenega pregleda, če delo-
dajalec zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka tega 
ne more zagotoviti.

5. člen
Pripravniki opravljajo delo na podlagi tega odloka pod 

nadzorom in odgovornostjo nadzornega mentorja, ki jim ga 
določi delodajalec.

6. člen
(1) Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, veljavne ob 

uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukre-
pov iz tega odloka.

(2) Glede plačila dela pripravnikov in financiranja nji-
hovega dela se uporabijo pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se glede 
plačila dela pripravnikov in financiranja njihovega dela, ki so po-
godbo o zaposlitvi sklenili na podlagi prvega odstavka 4. člena 
tega odloka, uporabijo slednje.

7. člen
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov 

zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-10/2020
Ljubljana, dne 27. marca 2020
EVA 2020-2711-0029

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

686. Odlok o prepovedi opravljanja zračnih 
prevozov v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z drugim odstavkom 
11. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) in 39. členom Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o prepovedi opravljanja zračnih prevozov  

v Republiki Sloveniji

1. člen
Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja se pre-

pove opravljanje mednarodnega rednega in posebnega (čar-
terskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov splošnega 
letalstva s pristanki na območja javnih letališč državnega in 
lokalnega pomena, in sicer za obdobje:

– od 31. marca 2020 (od 00:00 ure) do 13. aprila 2020 
(do 24.00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v 
Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter

– od 31. marca 2020 (od 00:00 ure) do preklica za med-
narodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice 
Evropske unije.

2. člen
(1) Prepoved iz prejšnjega člena ne velja:
– za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni redni in posebni 

(čarterski) zračni prevoz blaga in/ali pošte (cargo/mail),
– za zrakoplove, ki opravljajo mednarodne zračne pre-

voze brez prevoza potnikov na letih v svojo bazo, na letih na 
vzdrževanje, na letih namenjenih parkiranju zrakoplovov.

(2) Iz prepovedi iz prejšnjega člena so izvzeti leti držav-
nih zrakoplovov in zrakoplovi, ki izvajajo posebne operacije 
iz 4. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z 
dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega 
prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi služ-
bami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) 
št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) 
št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/835 z 
dne 12. maja 2017 o popravku slovenske in švedske jezikov-
ne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 o določitvi 
skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi 
z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter 
spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb 
(ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, 
(ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 124 z dne 
17. 5. 2017, str. 35).

(3) Iz prepovedi iz prejšnjega člena so izvzeti posamezni 
leti tujih državnih zrakoplovov, če izvajajo lete v humanitarne 
in zdravstvene namene.
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(4) Morebitne druge izjeme odobrita minister, pristojen za 
infrastrukturo, ali minister, pristojen za zunanje zadeve.

3. člen
Objavo informacij iz tega odloka zagotovi Ministrstvo za 

infrastrukturo z obvestilom na način, ki je običajen v zračnem 
prometu.

KONČNI DOLOČBI

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 26/20).

5. člen
Ta odlok začne veljati 31. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00710-15/2020
Ljubljana, dne 28. marca 2020
EVA 2020-2430-0028

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

687. Odlok o spremembi Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2., 3. in 4. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

potrošnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 25/20, 29/20 in 32/20) se v 2.a členu drugi odstavek 
spremeni tako, da se glasi:

»(2) Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo 
izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). 
Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati 30. marca 2020.

Št. 00726-8/2020
Ljubljana, dne 28. marca 2020
EVA 2020-2130-0013

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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