22. april 2020

O omejitvi gibanja
Vlada RS redno sprejema Odloke s katerimi, med drugim, tudi omejuje in sprošča naše pravice do
gibanja izven našega doma. Na ta način, enako omejujejo gibanje državljanov tudi druge države,
poizkuša omejiti širjenje koronavirusa v Sloveniji. Odloki in spremembe odloka o omejevanju
gibanja:
objavljen 28.3. - https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0688
objavljen 14. 4. - https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0778
objavljen 15.4. - https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0793

V nadaljevanju je povzetek Odlokov in sprememb odlokov, ki obravnavajo omejevanje gibanja.

Odlok z dne 15. 4. gibanje omejuje
1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje
gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje dostop na
javne kraje in površine v Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali
začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.
2. člen
Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja
nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.
3. člen
(1) Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do
drugih oseb, ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike dovoljeno za:
- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih
članov,
- dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
- dostop do storitev za nujne primere,
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- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
(2) Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do
drugih oseb, ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike dovoljeno za:
- dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
- dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih
pripomočkov,
- dostop do mest za prodajo hrane za živali,
- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
- dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
- dostop do bencinskih črpalk,
- dostop do bank in pošt,
- dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
- dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
- dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.
(3) Če storitve iz prejšnjega odstavka niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v
drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.
(4) Če Vlada Republike Slovenije sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga
in storitev neposredno potrošnikom v Republiki Sloveniji za posamezno blago ali storitev, se
šteje, da je dovoljen oziroma ni dovoljen tudi dostop do tega blaga in storitev v skladu z
določbami tega odloka.
(5) Občina lahko v okviru svojih pristojnosti, za območje samoupravne lokalne skupnosti določi
način, pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.
4. člen
(1) Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem je lahko nastanjen samo na enem naslovu
prebivanja in se v času razglašene epidemije ne sme seliti med obema prebivališčema.
(2) Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča.
(3) Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne
razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja
športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali
izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z
drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).
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(4) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega
odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti
najbližjo postajo policije.
5. člen
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem iz 3. in 4. člena tega odloka
dovoljuje tudi:
- skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče
ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov,
- skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na
ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.
6. člen
(1) Posameznikom in skupinam oseb iz prve alineje prejšnjega člena je zaradi izvajanja vzdrževalnih
del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali
objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine
prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.
(2) Pri gibanju in zadrževanju iz prejšnjega odstavka, v občini zadrževanja ni dovoljen dostop do
storitev iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, razen če te storitve niso zagotovljene v občini
bivališča.
(3) V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati
stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen z osebami iz prve alineje prejšnjega
člena.
(4) Pri gibanju in zadrževanju iz prvega odstavka tega člena mora imeti posameznik pri sebi izpisek
iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta iz
prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz
petega odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora na zahtevo pokazati inšpektorju
Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu.
(5) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v
skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim,
6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v
skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev
(izolacija) ali karantena,
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7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja
predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.
7. člen
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena tega odloka,
je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali
druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos
in usta), ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev.

Komentar:
Dovoljeno je izvajanje športnih dejavnosti individualnega značaja (tek, kolesarjenje, golf) ali
izvajanja športnih dejavnosti, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi
posamezniki (tenis, badminton, balinanje), vendar samo v občini prebivališča.
Novost je tudi, da je dovoljeno skupno potovanje na delo ali z dela sodelavcem, do največ pet
oseb, če uporabljajo skupni transport za prevoz.
Dobrodošla omilitev ukrepov se nanaša na možnost, da posamezniki ali skupine oseb zapustijo
občino svojega prebivališča zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil. Dovoljen je
prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča.
Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po
najbližji javni cesti ali javni poti. Pri gibanju in zadrževanju na zasebnem zemljišču mora imeti
posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do
uporabe zemljišča ali objekta in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje točke,
navedene v 5. odstavku 6- člena (zgoraj). Pri gibanju in zadrževanju na zemljišču ali objektu
izven kraja svojega prebivališča posameznik ali skupine ne smejo dostopati do storitev, do
katerih še vedno lahko dostopajo le v občini svojega prebivališča (npr. trgovina, lekarna ipd.).
Dodatno so od ponedeljka, 20. aprila odprte, med drugimi, tudi: trgovine s pohištvom,
gradbenim materialom, serviserji in vulkanizerji.
Registracija avtomobila – zavarovanja lahko sklenete po e-poti, tehnični pregled in registracijo
pa od ponedeljka, 20. 4. opravite na tehničnih delavnicah. V kolikor vam je registracija potekla
17. marca ali pozneje, morate motorno vozilo registrirati do najpozneje 19. junija 2020.
Prehranjevanje: Če se še niste naučili kuhati in ste se pretekle tedne prehranjevali s sendviči
ter naročali hrano po telefonu, ki so vam jo dostavili, je od ponedeljka, 20.4. možno hrano tudi
osebno prevzeti pri ponudniku (restavraciji), ki more zagotoviti »brezstičen prevzem hrane.«
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Praktični primeri so navedeni v nadaljevanju.
Ker se naši zavarovalci na nas obračajo z vprašanji glede omejitve gibanja, ki jo določa odlok, smo
zbrali najpogostejša vprašanja in odgovore nanje.
Naš zavarovalec ima s sodno odločbo, s katero je določeno, da ima pravico do stika z otrokom,
dvakrat na teden, pri čemer ima mati otroka prebivališče v drugi občini. Zanimalo ga je, če lahko
prevzame otroka v drugi občini in ga pripelje v občino svojega prebivališča.
Odlok dopušča izjemo v 3. členu, kjer določa, da lahko državljani zapustijo občino, v kateri imajo
prebivališče za oskrbo in nego družinskih članov. To velja tudi za izvrševanje stikov.
Naš zavarovalec se je že v začetku marca preselil na svoj vikend, ker se je želel biti čim bolj izoliran,
ker je starejši in bi bila zanj okužba s COVID -19 lahko tudi usodna. Zanimalo ga je ali se mora sedaj
vrniti v občino svojega prebivališča.
Zavarovalec lahko ostane na vikendu, mora pa si pri Upravni enoti urediti stalno ali začasno
prebivališče. Ne sme pa npr. oditi v občino stalnega prebivališča in se nato vrniti (razen za opravljanje
nujnih vzdrževalnih del).
Naš zavarovalec ima vinograd in vrt, ki se nahajata zunaj občine, kjer ima prebivališče. Zanimalo
ga je, če gre lahko opravit dela v vinogradu in na vrtu.
Odlok dovoljuje opravljanje kmetijskih dejavnosti tudi, da izven občine, kjer ima državljan prijavljeno
stalno prebivališče. Zavarovalec gre torej lahko na svoj vrt in vinograd.
Naša zavarovalka se dnevno vozi na delo v drugo občino, kjer nima prebivališča. Čeprav ima v
občini svojega prebivališča na voljo trgovino in lekarno jo je zanimalo ali lahko nakupe opravi tudi
v občini kjer je zaposlena.
Nakupe lahko opravi tudi v občini v katero se vozi na delo, saj je prihod na delo v občino, kjer nima
prijavljenega prebivališča, dovoljen. Ker je v drugo občino prišla upravičeno, lahko tudi nakupe
opravi v tej občini.
Zavarovalec bi se za konec tedna želel odmakniti iz mesta in se preseliti k staršem v drugo občino.
Zanimalo ga je, ali je to dovoljeno.
Če bi se k staršem ob koncih tedna preselil samo zato, da bi se odmaknil iz mesta, potem to ni
dovoljeno. Lahko pa svojo pot k staršem opraviči tako, da se sklicuje na izjemo, ki je navedena v 3.
členu Odloka. Če gre za vikend k staršem z namenom, da jim pomaga, ker sami težko skrbijo zase,
potem je tak obisk staršev, ki živijo v drugi občini dopusten.
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Zavarovalca je zanimalo, ali lahko dostopa do svoje trgovine, s športno opremo in iz nje ureja vse
potrebno za spletno prodajo.
Dostop do lastne trgovine je dovoljen, prepovedano je le sprejemanje strank v trgovini. Zavarovalec
lahko vodi posel spletne trgovine tako, da je prisoten v svojem poslovnem prostoru. V kolikor ima
trgovino s prodajo koles in kolesarske opreme, lahko od 20. 4. dalje, v trgovini sprejema tudi stranke.
Zavarovalca je zanimalo ali ga policija lahko kaznuje, če bo kršil odlok.
Policist kršitelja ne more kaznovati. Po Zakonu o nalezljivih boleznih, je za vodenje prekrškovnih
postopkov pristojen Zdravstveni inšpektorat. Policist lahko kršitelja opozori, lahko pa odstopi
predlog Zdravstvenemu inšpektoratu RS, ki lahko izda ustrezno kazen.
Zavarovalca zanima kako dokaže, da se pelje v službo, ki je izven kraja njegovega prebivališča.
Zavarovalcu smo svetovali, naj si v podjetju pridobi potrdilo, da res opravlja delo v navedenem kraju,
ki mora biti opremljeno z ustreznim žigom. Univerzalni obrazec namreč ne obstaja.
Zavarovalec ima vikend na Gorenjskem in ga je zanimalo, če gre lahko kolesarit po bližnjih
kolesarskih poteh.
V skladu z Odlokom lahko zavarovalec opravlja dovoljene športne aktivnosti samo v kraju svojega
bivališča. Na vikendu lahko opravlja le nujna dela in v času bivanja na vikendu ne sme zapustiti
svojega zemljišča oz. nepremičnine.

Imate vprašanja?
Prosim kontaktirajte nas na:
 e-pošta:
skode@ARAG.si
 Telefon
(01) 236 41 84
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