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ZADEVA: Predlog Odloka o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. 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) je Vlada 
Republike Slovenije na ……… seji dne ………….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih in ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Dr. Božo Predalič

generalni sekretar

Prejmejo:

 ministrstva
 vladne službe

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
-Tomaž Gantar, minister
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in NE



naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Na podlagi določbe sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije se pri pripravi 
predloga sklepa, javnosti ne povabi k sodelovanju.  
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Tomaž GANTAR
MINISTER



PRILOGA 1

Na podlagi 21. 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) je Vlada 
Republike Slovenije na ……… seji dne ………….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih in ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Dr. Božo Predalič

generalni sekretar

Prejmejo:

 ministrstva
 vladne službe



PRILOGA 2

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. 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 4. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K

o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih

1. člen

S tem odlokom se začasno določajo posebni pogoji glede dobaviteljev etanola (CAS-številka: 64-17-5) 
kot aktivne snovi za proizvodnjo dezinfekcijskih sredstev za zagotavljanje njihove dostopnosti na trgu v 
času epidemije COVID-19.

2. člen

(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti 
biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18) se za proizvodnjo biocidnih 
proizvodov vrste 1 in 2 z aktivno snovjo etanol, ki so vpisani v Register biocidnih proizvodov, lahko 
uporablja etanol, katerega proizvajalec ali uvoznik ni vključen v seznam iz prvega odstavka 95. člena 
Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu 
in uporabi biocidnih proizvodov (UL L št. 167 z dne 27. 6. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1825 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 
528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev zgoščenega jabolčnega soka kot aktivne 
snovi v Prilogo I k Uredbi (UL L št. 279 z dne 31. 10. 2019, str. 19).

(2) Etanol, pridobljen s fermentacijo sladkorjev in hidracijo etilena, se lahko v skladu s prejšnjim 
odstavkom uporablja brez nadaljnjih omejitev. Uporabo etanola, pridobljenega po drugih postopkih, v
dezinfekcijskih sredstvih za osebno higieno, odobri Urad Republike Slovenije za kemikalije, če na 
podlagi proizvodnih in tehničnih specifikacij, vključno s kemijsko sestavo, ki jih predložijo dobavitelji ali 
formulatorji pred dajanjem v promet oziroma uporabo za proizvodnjo, ugotovi, da ne povzroča tveganj 
za zdravje ljudi. 

3. člen

Razširitev uporabe etanola iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada 
Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne 30. marca 2020
EVA 2020-2711-0027

Vlada Republike Slovenije
  Janez Janša
   predsednik



Obrazložitev

Promet in uporaba biocidnih proizvodov, kamor se uvrščajo tudi sredstva za dezinfekcijo, sta enotno 
urejena na ravni Evropske unije z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L št. 167 z dne 27. 6. 2012, 
str. 1). Določba 95. člena Uredbe 528/2012/EU določa, da biocidni proizvod ne sme biti dostopen na 
trgu, če dobavitelj aktivne oziroma aktivnih snovi, ki jo vsebuje proizvod, ni vključen v skupni EU 
seznam dobaviteljev iz prvega odstavka navedenega člena za vrsto proizvodov 1 in 2.

Zaradi obsežnega širjenja virusa SARS-CoV-2 in razglasitve epidemije COVID-19 se je v Republiki 
Sloveniji povečala potreba po biocidnih proizvodih iz vrste proizvodov 1 in 2 za osebno dezinfekcijo in 
dezinfekcijo površin na osnovi etanola, še posebej v zdravstvenih in drugih ustanovah. Teh potreb ni 
mogoče zadovoljiti z biocidnimi proizvodi z etanolom, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe 528/2012/EU, 
saj so proizvodne zmogljivosti proizvajalcev, ki so vključeni na seznam iz 95. člena navedene uredbe, 
zasedene. 

Zaradi ustrezne oskrbe na območju Republike Slovenije z dezinfekcijskimi sredstvi  zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19 se s predlogom odloka začasno sprostijo pogoji za uporabo 
etanola kot aktivne snovi, in sicer tako, da se za njihovo proizvodnjo lahko uporabi tudi etanol drugih 
dobaviteljev, ohranjajo se le še osnovne zahteve glede njegove kakovosti in varnosti za zdravje. 

Republika Slovenija je ta pogoj vključila v nacionalni postopek priglasitve biocidnih proizvodov, ki ga 
izvaja v skladu z 89. členom EU uredbe. Za biocidne proizvode, odobrene po  nacionalnih postopkih 
EU uredba zahteva le, da vsebuje obstoječe aktivne snovi, ki so bile ocenjene ali se ocenjujejo na 
podlagi Uredbe Komisije. S predlagano uredbo Slovenija poenostavlja nacionalne zahteve in z njimi 
ne posega v  krovno EU uredbo ali delovanje notranjega trga na področju biocidov.
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