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Zadeva: Peticija proti odloku Vlade RS o prepovedi gibanja zunaj občine bivališča –
odgovor

Zveza: dopis Generalnega sekretariata Vlade RS, št. 18100-2/2020/717, 29. 4. 2020

Spoštovani,

na Vlado Republike Slovenije in več drugih institucij ste naslovili peticijo proti odloku Vlade RS o 
prepovedi gibanja zunaj občine bivališča, v kateri navajate vprašanja ter številne vire in vsebine 
s področja boja s pandemijo novega koronavirusa SARS-CoV-2 in boleznijo COVID-19. V 
nadaljevanju vam posredujemo odgovor iz pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve RS, ki se 
nanaša na prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in površinah. 

Vlada Republike Slovenije sproti proučuje vse dejavnike epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 
ter ob njenem umiranju s preudarnostjo in previdnostjo tehta, kateri ukrepi se lahko omilijo in 
ukinejo, širjenje nalezljive bolezni pa se še naprej v največji možni meri preprečuje in obvladuje.
S tem namenom je bil izdan nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 
javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20), s katerim je 
bila 30. 4. 2020 v okviru dovoljenih izjem splošne omejitve gibanja odpravljena omejitev gibanja 
na območja občin prebivališča. Na podlagi novega odloka se posamezniki lahko gibljejo na 
območju celotne države zaradi razlogov, navedenih v prvem odstavku 3. člena, poleg tega 
lahko ob upoštevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena izvajajo tudi športno-rekreacijsko 
dejavnost. Navedene izjeme ob upoštevanju varne razdalje do drugih veljajo tudi za skupine 
oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in skupine sodelavcev 
do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport.

Skladno z odločitvijo Ustavnega sodišča Vlada Republike Slovenije vsakih sedem dni ugotavlja 
strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da 
se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti 
Državni zbor in javnost.  

Gibanje za prenovo Slovenije
e-naslov: vladislav.stres@siol.net



S spoštovanjem,

mag. Lado Bradač 
v. d. generalnega direktorja
višji sekretar

Poslati:
- naslovniku, po e-pošti
- Generalnemu sekretariatu Vlade RS, po e-pošti, v vednost
- SOJ MNZ, po e- pošti, v vednost
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