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2420. Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov 
za razkuževanje rok v večstanovanjskih 
stavbah

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Re-
publike 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 s prvim odstavkom 9. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o obvezni namestitvi razpršilnikov  

za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

1. člen
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in 

širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določi obvezna namesti-
tev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

2. člen
(1) Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob 

vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagoto-
vijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev 
iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to 
opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih 
lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali 
ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.

(2) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi 
predpisi nimajo upravnika, namestitev iz prejšnjega odstavka 
zagotovijo etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah.

3. člen
Strokovno utemeljenost ukrepa iz tega odloka Vlada Re-

publike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov odloči, da se ta ukrep še naprej uporablja, 
ali pa ukrep spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Držav-
ni zbor in javnost.

4. člen
Ta odlok začne veljati 7. oktobra 2020.
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2421. Odlok o spremembah Odloka o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe 
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvr-
ševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 
– ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o začasnih ukrepih  
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list 
RS, št. 124/20) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da 
se glasi:

»(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:
1. otroke v vrtcu,
2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli izključno, 

ko so v matičnem oddelku,
3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih 

otrok-pomočnike in učitelje do vključno 3. razreda osnovne 
šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma 
učenci,

4. učitelje od 4. razreda osnovne šole in učitelje srednjih 
šol, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj 
2 m medosebne razdalje,

5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zašči-
tno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

6. osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.
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