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ZADEVA: Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 
33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) je Vlada Republike Slovenije na______ seji 
dne _____ sprejela naslednji

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                                              
GENERALNI SEKRETAR

Dr. Božo Predalič

Sklep 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:
 Zdravko Počivalšek, minister
 Simon Zajc, državni sekretar

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:

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
se s tem Odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi določenimi izjemami.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE



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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1



SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima nikakršnih učinkov na področjih iz četrtega odstavka 8.b člena Poslovnika Vlade RS.

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja, saj v skladu z 11. točko prvega 
odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) predhodna javna 
objava ni bila potrebna.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 
subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
MINISTER

Priloge:
 predlog sklepa
 predlog odloka
 obrazložitev odloka



PREDLOG SKLEPA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

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

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Št. 007-327/2020
Ljubljana, dne 23. oktobra 2020
EVA 2020-2130-0049

Prejmejo:
– ministrstva
– vladne službe



Na podlagi 2., 3. in 4. 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 ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

1. člen

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, igralnice, gostinske 
storitve, frizerske in kozmetične storitve, velnes storitve, storitve bazenov, kinematografske storitve, 
kulturne storitve, storitve fitnes centrov, storitve avtopralnic in podobno.

2. člen

(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja 
za:

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
– drogerije, 
– tržnice,  
– prodajalne s hrano za živali,
– program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
– kmetijske prodajalne,
– drevesnice in vrtnarije,
– cvetličarne,
– bencinske servise,
– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles 
(na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, 
– banke,
-zavarovalniške storitve,
– pošto,
– dostavne službe,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki
med 6.00 in 21.00 uro ter
– druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

(2) Dovoljeno je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, 
ki ureja varstvo potrošnikov.

(3) Ne glede na prejšnji člen je dovoljeno ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih v 
primeru:

 potrebe po nastanitvi osebe, ki zaradi opravljanja  gospodarske dejavnosti potrebuje nastanitev, 
 potrebe po nastanitvi osebe, ki opravlja dejavnost javne službe v Republiki Sloveniji;
 potrebe po nastanitvi tujih državljanov, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, 

predstavnikov diplomatskih misij ter članov državniških delegacij;
 potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena na 

zdravljenje 
 potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena, da v 

nastanitvenem obratu opravlja zdravstveno dejavnost;



 potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo dopolnilno 
strokovno delo v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20);

 prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v primeru izvajanja ukrepa osamitve 
(izolacije) oziroma karantene v skladu z določbami, ki jih določa zakon, ki ureja nalezljive bolezni,
kadar se navedena ukrepa iz utemeljenega razloga izvajata v posebej določenem prostoru.

(4) Dovoljene so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot 
izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19.

(5) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve dovoljeno:

- opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave;
- opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost 

za svoje zaposlene oziroma varovance.

(6) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v 
kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.

3. člen

(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se 
zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se smiselno upošteva 
vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo 
spoštovanje navodil iz prvega in prejšnjega odstavka.

(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navodil iz šestega odstavka prejšnjega
člena.

(5) Pri izvajanju nadzora nad ukrepi iz šestega odstavka prejšnjega člena ima pristojni 
inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter 
prepovedati opravljanje dejavnosti.

4. člen

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni 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.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

5. člen

Potrošnik, ki je ob uveljavitvi tega odloka nastanjen v nastanitvenem obratu, lahko storitev koristi do 
njenega poteka oziroma do poteka že sklenjene pogodbe o nastanitvi.

6. člen



Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20, 
138/20, 143/20, 150/20 in 151/20).

7. člen

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

Št. 007-327/2020 Vlada Republike Slovenije
Ljubljana, dne 23. oktobra 2020    Janez Janša
EVA 2020-2130-0049     Predsednik



O B R A Z L O Ž I T E V

I. UVOD

1. Pravna podlaga: 

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 
33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP)

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon:
/

3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna:

Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene 
v predlogu zakona:

/

4. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela, 
če gre za prenos direktive:
/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se 
s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na območju Republike Slovenije.

V skladu z Odlokom so dovoljene naslednje izjeme: 

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
– drogerije, 
– tržnice,  
– prodajalne s hrano za živali,
– program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
– kmetijske prodajalne,
– drevesnice in vrtnarije
– bencinski servisi,
– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na 
primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, 
– banke,
– pošte,
– dostavne službe,
– trafike in kioski za prodajo časopisov in revij,
– osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki 
med 6.00 in 21.00 ter
– druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.



V skladu z odlokom se tako prepove ponujanje in prodajanje vsega blaga in vseh storitev, ki ni navedeno 
kot izjema. Pri tem gre na primer za nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, 
kinematografske storitve, kulturne storitve, storitve bazenov in fitnes centrov, storitve igralnic, storitve 
gradbenih del, krovska dela, fasaderska dela, prodajalne s pohištvom, specializirane prodajalne za 
prodajo motornih vozil in koles, kemične čistilnice, storitve na področju dejavnosti higienske nege 
(frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura), salone za nego psov in mačk ter ostalih živali, ,
avtopralnice, storitve nepremičninskega posredovanja, knjižnice, galerije in muzeji, dimnikarske storitve,
storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave 
ključev, storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo ter tudi vse druge 
storitve, ki niso izrecno navedene kot izjema.

Pri izjemi prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo živila, in izjemi prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo 
gradbeno-inštalaterski material, gre za prodajalne v katerih živila oziroma gradbeno –inštalaterski 
material predstavljajo več kot polovica asortimenta. 

V trgovskih centrih lahko še naprej ostanejo odprte tiste trgovine, katerih delovanje je dovoljeno v skladu 
s tem Odlokom. Trgovski centri torej delujejo omejeno.

Odlok med drugim dovoljuje ponudbo in prodajo potrošnikom na daljavo (po spletu), kot ju ureja zakon, ki 
ureja varstvo potrošnikov, pri tem pa naj se zagotovi dostava blaga potrošniku na dom ali osebni prevzem 
blaga na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Pri tem je treba tudi dosledno 
upoštevati vsa priporočila in navodila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Za osebni prevzem blaga se šteje prevzem zapakiranega blaga. Osebni prevzem blaga je dovoljen med 
6.00 in 21.00 uro.

Pojma prodaja na daljavo (brezstična prodaja) je opredeljen v  Zakon o varstvu potrošnikov kot pogodba, 
sklenjena na daljavo, med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali 
sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za 
namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo. Pri prodaji na 
daljavo gre zlasti za prodajo preko spleta. 

Zakon o varstvu potrošnikov določa tudi, da mora podjetje preden sklene pogodbo s potrošnikom 
zagotoviti informacije glede plačilnih pogojev in na svojih spletnih straneh najpozneje na začetku 
postopka za naročanje jasno in razločno navesti, ali obstajajo omejitve glede dostave ali oblik plačila. 
Dostava blaga na določeno lokacijo je torej možna ob doslednem upoštevanju navodil glede zajezitve 
epidemije COVID-19, ki so objavljene na spletnih straneh NIJZ in ostalih državnih institucijah.

Z Odlokom se prepoveduje tudi ponujanje storitev neposredno v nastanitvenih obratih (hoteli, moteli, 
penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori 
za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine) z nekaterimi  izjemami, ki veljajo v primeru:  .

- osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebuje nastanitev, 

- potrebe po opravljanju dejavnosti javne službe (policisti, zdravniki, gasilci) v Republiki 
Sloveniji;

- potrebe tujih državljanov, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, 
predstavnikov diplomatskih misij ter članov državniških delegacij;   

- potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo 
dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 –
ZNOrg in 82/20);

- da nastanitev potrebuje oseba, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena, 
da v nastanitvenem obratu opravlja zdravstveno dejavnost (ko npr. zdravstveni dom v 
hotel napotil zdravnike, ki opravljajo v nastanitvenem obratu zdravstveno dejavnost, 
izven kraja svojega bivališča);



- da nastanitev potrebuje oseba, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena 
na zdravljenje (oseba z napotnico pride v nastanitveni obrat, ki ima rehabilitacijske 
programe po operaciji);

- prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z 
virusom SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v primeru izvajanja 
ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene v skladu z določili Zakona o nalezljivih 
bolezni, kadar se navedena ukrepa iz utemeljenega razloga izvajata v posebej 
določenem prostoru;

- koriščenja turistično kapaciteto ob uveljavitvi tega odloka.

Odlok ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 omogoča opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v 
primeru dostave jedi in pijač brez časovne omejitve.

Opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač za osebe, ki so navedene pod izjeme je 
dovoljeno med 6.00 in 21.00 uro. Prepoved in časovna omejitev opravljanja gostinske dejavnosti priprave 
in strežbe jedi in pijač ne veljata za dejavnost priprave jedi in pijač v primeru za dejavnost strežbe jedi in 
pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) za izjeme, ki 
so nastanjene v nastanitvenih obratih ter za organizacije, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje 
zaposlene oziroma varovance.

Pri opravljanju dejavnosti, ki so dovoljene, je potrebno upoštevati vsa priporočila in navodila Ministrstva 
za zdravje ter  Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje teh 
navodil.

Prav tako mora ponudnik blaga in storitev zagotoviti upoštevanje navodil, ki določajo, da se število oseb v 
zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom, omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je 
poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.. Pri izvajanju nadzora nad tem ukrepom ima pristojni 
inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter 
prepovedati opravljanje dejavnosti.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega Odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih sedem 
dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe 
spremenila oziroma odpravila ter o tem obvestila Državni zbor in javnost.
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