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Novi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih z 18. 

aprilom 2020 dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi 

vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja. 

Z novim vladnim Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih 

krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin je 

dovoljen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin le v občini prebivališča. 

Posameznik lahko, 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). 

Dovoljeno je tudi prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu 

izven občine prebivališča zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil. 

Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po 

najbližji javni cesti ali javni poti.  

Pri tem gibanju in zadrževanju pa v občini zadrževanja ni dovoljen dostop do storitev 

iz drugega odstavka 3. člena odloka, razen če te storitve niso zagotovljene v občini 

bivališča. 

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 naslednje podatke: 

- ime in priimek, 

- naslov bivališča, 

- naslov oziroma kraj cilja potovanja, 

- navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje, 

- navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se 

gibljejo in zadržujejo z njim, 

- navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki 

se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, 

- navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja 

predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, 

- navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval. 
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