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Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in
zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v
republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven
občin in dostopu na javne površine oz. javne kraje
kraje v občini
doc. dr. Boštjan Brezovnik

Pravna podlaga
 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na
javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi
gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20):

 z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije

COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje
ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji,
prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki
Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali
začasnega prebivališča, razen če odlok ne določa drugače.

 odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne
službe,
za
zagotavljanje
izvajanja
nalog
samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

države,
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Pravna podlaga
3. člen Odloka (1. odstavek):

 gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob
upoštevanju varne razdalje do drugih oseb za
posameznike dovoljeno za:
 prihod in odhod ter izvajanje delovnih nalog (priporočamo,
da delodajalec delavcu izda potrdilo o zaposlitvi oz. napotitvi na
delo v drugo občino);

 opravljanje

gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih
dejavnosti (priporočamo, da izvajalec dejavnosti izpolni izjavo);
 odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in
premoženje;
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Pravna podlaga
3. člen Odloka:

 gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob
upoštevanju varne razdalje do drugih oseb za posameznike
dovoljeno za:
 varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma







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,
dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem
pravosodnih organov,
dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
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Pravna podlaga
3. člen Odloka (2. odstavek):

 gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob

upoštevanju varne razdalje do drugih oseb 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,
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Pravna podlaga
3. člen Odloka (2. odstavek):

 gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob
upoštevanju varne razdalje do drugih oseb za posameznike
dovoljeno za:
 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.
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Vprašanja
 Ali lahko župan z odredbo prepove zbiranje na zasebnih
vrtovih? Ali lahko župan v odredbi predpiše globe? Če da,
kako visoke so lahko globe in koga lahko zadevajo - zgolj
kršitelja ali tudi zasebnega lastnika prostora? Ali lahko občine
prepovejo dostop do hribov, ki ležijo v posamezni občini?
 Ali se lahko pri storitvah, ki se ne zagotavljajo na območju
občine napiše naziv oz. verigo točno določene trgovine /
črpalke / banke npr. trgovina Lidl, Hofer, Eurospin in
podobno, bencinska črpalka OMV, …
 Ali se lahko pri storitvah, ki se zagotavljajo napiše npr. naziv
oz. verigo točno določene trgovine / črpalke / banke…kot npr.
trgovina Mercator, trgovina TUŠ, bencinska črpalka Petrol,
kmetijska trgovina Loška zadruga oz. avtomobilski servis za
točno določene znamke?
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Vprašanja
 Ali se lahko občani odpravijo v trgovino v sosednjo občino, ker je








trgovina na območju naše občine ali premajhna (bojijo se
množice ljudi v oz. pred trgovino) ali predraga (želeli bi iti npr. v
Lidl, Hofer ali Eurospin, ki pa jih na območju naše občine ni) ali
so preprosto navajeni na druge trgovine.
Živilske trgovine ponujajo tudi hrano za živali – je to potem
storitev, ki se zagotavlja na območju občine ali ne?
Kaj so dostavne, čistilne in higienske storitve?
Definicijo javne površine določa ZUreP-2 kot grajeno in zeleno
površino, namenjeno splošni rabi – javna cesta, ulica, pasaža,
tržnica, igrišče, parkirišče, park, zelenica, rekreacijska površina
in podobna površina, kaj pa je javni kraj?
Mora biti javna površina za potrebe tega sklepa kot taka
označena tudi v zemljiški knjigi?
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Vprašanja
 Kako določimo največje število uporabnikov javnih površin?
 V lepem vremenu se ob reki zbirajo skupine ljudi na piknikih

– nimamo neke javne piknik površine, ampak so to travniki v
zasebni lasti oz. obala reke – kako lahko prepovemo dostop
do teh površin? Z zaprtjem javne dostopne ceste z izjemo za
lastnike nepremičnin?
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