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PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
(prvo poročilo bank)

Banke SID banki pošljejo prvo mesečno prijavo odlogov 
plačil obveznosti kreditojemalcev po ZIUOPOK, dogovorjenih z 
aneksom k obstoječi kreditni pogodbi ali v novi kreditni pogodbi, 
do 15. julija 2020 za odloge plačil obveznosti kreditojemalcev, 
za katere so aneks h kreditni pogodbi ali novo kreditno pogod-
bo sklenile v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju.

15. člen
(rok za sklenitev pogodbe)

Republika Slovenija in SID banka skleneta pogodbo iz 
13. člena te uredbe najpozneje do 1. julija 2020.

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-12/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-1611-0037

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1024. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka 
o obveznem razkuževanju večstanovanjskih 
stavb

Na podlagi 2. 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 prvim odstavkom 9. člena in drugim odstavkom 
26. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Re-
publike Slovenije izdaja

O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem 

razkuževanju večstanovanjskih stavb

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list 
RS, št. 37/20).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-24/2020
Ljubljana, dne 13. maja 2020
EVA 2020-2711-0048

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1025. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi 
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. 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 začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih  

s področja vzgoje in izobraževanja

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

zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:

– osnovnih šolah,
– osnovnih šolah s prilagojenim programom,
– srednjih šolah,
– domovih za učence s posebnimi potrebami in
– dijaških domovih.

2. člen
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja 

za:
1. javne uslužbence, zaposlene v zavodih iz prejšnjega 

člena, in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi 
pravni podlagi (na primer podjemne, avtorske pogodbe),

2. člane organov zavodov iz prejšnjega člena in člane 
šolskih komisij za izvedbo zaključkov izobraževanja,

3. učence 1. do 3. razreda osnovne šole in osnovne šole 
s prilagojenim programom,

4. učence 4. do 8. razreda osnovne šole in osnovne šole 
s prilagojenim programom z učnimi težavami, ki potrebujejo 
prilagojene oblike in metode dela za doseganje minimalnih 
standardov znanja,

5. učence 9. razreda osnovne šole in osnovne šole s 
prilagojenim programom,

6. učence in dijake posebnih programov vzgoje in izo-
braževanja v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim pro-
gramom,

7. učence in dijake iz 3., 4., 5. in 6. točke tega člena, ki 
obiskujejo vzgojne programe v osnovni šoli in osnovni šoli s 
prilagojenim programom,

8. otroke v programih predšolske vzgoje v osnovni šoli s 
prilagojenim programom,

9. dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike, 
ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali zaključni 
izpit, ter dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira doda-
tno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin, 
posameznike, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim kole-
darjem, in udeležence izobraževanja odraslih,

10. dijake v dijaških domovih, ki jim je zaradi zdajšnjih var-
nostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, 
mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom pro-
silca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno za-
ščito, študente v dijaških domovih in dijake iz 9. točke tega člena,

11. kandidate za vpis v srednje šole v šolsko leto 
2020/2021 za izvedbo aktivnosti prijavno-vpisnega postopka.

3. člen
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in 

samostojni visokošolski zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti 
upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za 
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za prepre-
čevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na 
spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje, (https://www.
nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

4. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih štirinajst dni in ob upo-
števanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 
obvesti Državni zbor in javnost.




