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VLADA
567. Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe 

o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 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 prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi 

prometa zaščitnih sredstev

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odred-

ba o prepovedi prometa zaščitnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 21/20).

2. člen
Ta odlok začne veljati 15. marca 2020 ob 19.00 uri.

Št. 00725-6/2020
Ljubljana, dne 15. marca 2020
EVA 2020-2711-0024

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

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

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – urad-
no prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja
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Republike Slovenije
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O D L O K
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih  

s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih

1. člen
S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v 

zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvla-
dovanja epidemije COVID-19, in sicer v:

– vrtcih,
– osnovnih šolah,
– osnovnih šolah s prilagojenim programom,
– glasbenih šolah,
– zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostni-

kov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za 
delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

– srednjih šolah,
– višjih strokovnih šolah,
– domovih za učence,
– dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov 

tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogo-
čena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez 
spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s 
priznano mednarodno zaščito,

– 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

– univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

2. člen
Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov 

zanjo, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba 

o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izo-
braževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
(Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20).

4. člen
Ta odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00710-7/2020
Ljubljana, dne 15. marca 2020
EVA 2020-3330-0014

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

569. Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence

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 zdravnikov brez licence

1. člen
S tem odlokom se določi način vključitve zdravnikov se-

kundarijev in specializantov (v nadaljnjem besedilu: zdravniki 
brez licence) v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvlado-
vanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19.

2. člen
(1) Vsem zdravnikom specializantom se neposredno na 

podlagi tega odloka specializacija prekine in se za čas trajanja 
ukrepov iz tega odloka zadržijo vse obveznosti specializantov 
iz specializacije (kroženje, opravljanje specialističnih izpitov in 
podobno).

(2) Za čas trajanja ukrepov iz tega odloka se prekinejo vsi 
postopki razpisovanja novih specializacij.

3. člen
(1) Zdravnike specializante lahko za potrebe izvajanja 

ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo njihovi de-
lodajalci.

(2) Če zdravnikov specializantov ne pozovejo na delo nji-
hovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo zdravstveni zavodi, 
pri katerih so zdravniki specializanti na kroženju.

(3) Če zdravnika specializanta ne pozove na delo niti 
njegov delodajalec niti zdravstveni zavod iz prejšnjega odstav-
ka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je 
zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka potreben.

(4) Za potrebe tega odloka je delodajalec tisti zdravstveni 
zavod, s katerim ima zdravnik specializant sklenjeno pogodbo 
o zaposlitvi.

4. člen
(1) Neposredno na podlagi tega odloka se za čas trajanja 

ukrepov iz tega odloka podaljšata obvezni in izbirni del sekun-
dariata iz 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 
107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 
– ZZDej-K, 49/18 in 66/19).

(2) Vsem zdravnikom sekundarijem se za čas veljave 
ukrepov iz tega odloka zadržijo vse obveznosti iz sekundariata 
in se jih pozove na delo glede na potrebe izvajanja ukrepov iz 
1. člena tega odloka.

(3) Zdravnike sekundarije v skladu s prejšnjim odstavkom 
pozovejo na delo pooblaščeni izvajalci iz 22. člena Zakona o 
zdravniški službi, pri katerih opravljajo sekundariat.

5. člen
Zdravniki brez licence opravljajo delo na podlagi tega od-

loka pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, 
ki jim ga določi delodajalec oziroma pooblaščeni izvajalec iz 
3. oziroma 4. člena tega odloka, pri katerem opravljajo delo.

6. člen
(1) Vse pogodbe o zaposlitvi zdravnikov brez licence, 

veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas 
trajanja ukrepov iz tega odloka.

(2) Glede plačila dela zdravnikov brez licence in finan-
ciranja njihovega dela se uporabijo pogodbe o zaposlitvi iz 
prejšnjega odstavka.

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.
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8. člen
Ta odlok začne veljati 15. marca ob 19.00 uri.

Št. 00725-7/2020
Ljubljana, dne 15. marca 2020
EVA 2020-2711-0025

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

570. Odlok 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 začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom  
v Republiki Sloveniji

1. člen
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem od-
lokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in 
storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slo-
venije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, 
velnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske 
storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, 
pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in pro-

dajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov 

na kmetiji,
– lekarne,

– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 
pripomočki,

– program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– banke,
– pošto,
– dostavne službe,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
– druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in 

zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in pro-

dajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja 
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

(3) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so 
kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike 
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19.

3. člen
Nacionalni inštitut za javno zdravje v roku 24 ur od za-

četka veljavnosti tega odloka izda priporočila glede omejitev 
števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, 
v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve iz prvega od-
stavka 2. člena tega odloka glede na kvadraturo posameznega 
poslovnega prostora.

4. člen
Prepovedi iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov 

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

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00726-2/2020
Ljubljana, dne 15. marca 2020
EVA 2020-2130-0007

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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