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VLADA
2860. Odlok o začasni prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) 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 odlo-
kom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in sto-
ritev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in pro-

dajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za 

osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridel-
kov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, 
obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,

– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 

pripomočki,
– tržnice,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– banke in zavarovalniške storitve,
– pošto,
– dostavne službe,
– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve po-

pravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, 
avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, de-
lavnice za popravilo koles),

– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer 
se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če 
pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve 
in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravlja-
nje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je 
nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni 
mogoče prezračiti,

– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, 
pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,

– 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. in 21. uro; 
pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni 
dovoljeno,

– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in pro-

dajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja 
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

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

– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru 
dostave,

– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač 
v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zapo-
slene oziroma varovance.

(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete 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) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev po-
trošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno 
stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 
30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 
10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

3. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 4. člena tega odloka 

morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stran-

ko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju 
petega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v 
sklopu trgovskega centra,

– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna 

oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra za-
gotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.

4. 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),

– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, 
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom, in

– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu 
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodaja-
nja blaga in storitev potrošnikom.
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(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2. člena tega odloka in 
prejšnjega člena se smiselno upoštevajo vsa higienska priporo-
čila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečeva-
nje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani ministrstva in NIJZ.

(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovi-
jo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega 
odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.

(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navo-
dil iz petega odstavka 2. člena tega odloka.

(5) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in 
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga 
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

5. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem 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.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/20, 
157/20 in 159/20).

7. člen
Ta odlok začne veljati 16. novembra 2020.

Št. 00726-38/2020
Ljubljana, dne 12. novembra 2020
EVA 2020-2130-0059

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2861. Odlok o spremembah Odloka o odrejanju 
in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih 
točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) in 12. člena Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
(Uradni list RS, št. 152/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju 

ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji  

in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 
Republike Slovenije

1. člen
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev 

širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zu-
nanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 153/20 in 159/20) se v 10. členu v 
prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima 
delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi 
državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s 
podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni 
delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;«.

V 10. točki se črta besedilo »nujnih neodložljivih osebnih 
opravkov ali«, število »48« pa se nadomesti s številom »12«.

Črtata se 14. in 15. točka.
V dosedanji 16. točki, ki postane 14. točka, se za besedo 

»člani« doda besedilo »v drugi državi članici Evropske unije ali 
schengenskega območja«.

Dosedanja 17. točka postane 15. točka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slo-

venijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene 
opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) in je 
izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Te-
stiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno 
na domu.«.

2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga 

sestavni del tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati 16. novembra 2020.

Št. 00717-53/2020
Ljubljana, dne 12. novembra 2020
EVA 2020-1711-0060

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga

1 
 

PRILOGA  
 
»PRILOGA 2 Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi 
epidemiološkimi razmerami) 
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Kneževina Andora 
2. Republika Avstrija 
3. Kraljevina Belgija 
4. Republika Bolgarija 
5. Republika Ciper 
6. Republika Estonija (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Ida-Viru 
7. Republika Hrvaška 
8. Češka republika 
9. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen Ferskih otokov in Grenlandije 
10. Republika Finska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Österbotten 
11. Francoska republika: 

– vse administrativne enote celinske Francije 
– francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana 
– francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe 
– francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin 
– francosko čezmorsko ozemlje La Réunion 
– francosko čezmorsko ozemlje Martinique 

12. Helenska republika (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Dhitikí Makedhonía (Zahodna Makedonija) 
– administrativna enota Attikís (Atika) 
– administrativna enota Kentrikí Makedhonía (Osrednja Makedonija) 
– administrativna enota Anatolikí Makedhonía ke Thráki (Vzhodna Makedonija in Trakija) 
– administrativna enota Ípiros (Epir) 
– administrativna enota Thessalía (Tesalija) 

13. Republika Islandija 
14. Italijanska republika 
15. Republika Latvija (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Latgale  
– administrativna enota Riga  
– administrativna enota Pierīga 
– administrativna enota Vidzeme 

16. Republika Litva (samo posamezne administrativne enote): 
– vse administrativne enote, razen administrativne enote Utena 

17. Madžarska 
18. Kneževina Monako 
19. Irska 
20. Kneževina Lihtenštajn 
21. Veliko vojvodstvo Luksemburg 
22. Republika Malta 
23. Kraljevina Nizozemska 
24. Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Oslo 
25. Republika Poljska 
26. Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen avtonomnih regij Azori in Madeira 
27. Romunija 
28. Republika San Marino 
29. Slovaška republika 
30. Sveti sedež (Vatikanska mestna država) 
31. Kraljevina Španija (samo posamezne administrativne enote): 

– vse administrativne enote, razen administrativne enote Islas Canarias 
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32. Kraljevina Švedska (samo posamezne administrativne enote): 
– vse administrativne enote, razen administrativne enote Västernorrland 

33. Švicarska konfederacija  
34. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne administrativne 

enote): 
– vse administrativne enote, razen čezmorskih ozemelj, ki niso izrecno naštete v tej prilogi 
– britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar 

 
Tretje države: 
35. Islamska republika Afganistan 
36. Republika Albanija 
37. Ljudska demokratična republika Alžirija 
38. Republika Angola 
39. Argentinska republika 
40. Republika Armenija 
41. Azerbajdžanska republika 
42. Zveza Bahami 
43. Država Bahrajn 
44. Ljudska republika Bangladeš 
45. Republika Belorusija 
46. Belize 
47. Republika Benin 
48. Kraljevina Butan 
49. Večnacionalna država Bolivija 
50. Bosna in Hercegovina 
51. Federativna republika Brazilija 
52. Burkina Faso 
53. Republika Burundi 
54. Republika Kamerun 
55. Republika Zelenortski otoki 
56. Srednjeafriška republika 
57. Republika Čad 
58. Republika Čile 
59. Republika Kolumbija 
60. Zveza Komori 
61. Republika Kostarika 
62. Republika Slonokoščena obala 
63. Dominikanska republika 
64. Demokratična republika Kongo 
65. Republika Ekvador 
66. Arabska republika Egipt 
67. Republika Salvador 
68. Republika Ekvatorialna Gvineja 
69. Država Eritreja 
70. Kraljevina Esvatini 
71. Etiopija 
72. Gabonska republika 
73. Republika Gambija 
74. Republika Gana 
75. Gruzija 
76. Republika Gvatemala 
77. Republika Gvineja 
78. Republika Gvineja Bissau 
79. Kooperativna republika Gvajana 
80. Republika Haiti 
81. Republika Honduras 
82. Republika Indija 
83. Republika Indonezija 
84. Islamska republika Iran 
85. Republika Irak 
86. Država Izrael 
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87. Jamajka 
88. Hašemitska kraljevina Jordanija 
89. Republika Kazahstan 
90. Republika Kenija 
91. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja) 
92. Republika Kosovo 
93. Država Kuvajt 
94. Kirgiška republika 
95. Libanonska republika 
96. Kraljevina Lesoto 
97. Republika Liberija 
98. Libija 
99. Republika Madagaskar 
100. Republika Malavi 
101. Republika Maldivi 
102. Republika Mali 
103. Islamska republika Mavretanija 
104. Združene mehiške države 
105. Mongolija 
106. Republika Črna gora 
107. Kraljevina Maroko 
108. Republika Mozambik 
109. Zvezna demokratična republika Nepal 
110. Republika Nikaragva 
111. Republika Niger 
112. Zvezna republika Nigerija 
113. Republika Severna Makedonija 
114. Sultanat Oman 
115. Islamska republika Pakistan 
116. Republika Panama 
117. Neodvisna država Papua Nova Gvineja 
118. Republika Paragvaj 
119. Republika Peru 
120. Republika Filipini 
121. Država Katar 
122. Moldavija, Republika 
123. Republika Kongo 
124. Ruska federacija 
125. Demokratična republika Sao Tome in Principe 
126. Kraljevina Saudova Arabija 
127. Republika Senegal 
128. Republika Sierra Leone 
129. Zvezna republika Somalija 
130. Republika Srbija 
131. Republika Južna Afrika 
132. Republika Južni Sudan 
133. Republika Surinam 
134. Sirska arabska republika 
135. Republika Tadžikistan 
136. Združena republika Tanzanija 
137. Demokratična republika Vzhodni Timor 
138. Togoška republika 
139. Republika Trinidad in Tobago 
140. Republika Tunizija 
141. Republika Turčija 
142. Turkmenistan 
143. Združeni arabski emirati 
144. Ukrajina 
145. Združene države Amerike 
146. Republika Uzbekistan 
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147. Bolivarska republika Venezuela 
148. Republika Jemen 
149. Republika Zambija 
150. Republika Zimbabve«. 
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2862. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o začasni delni omejitvi gibanja ljudi 
in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Re-
publike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni 

delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 

okužb s SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi 

oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20 in 159/20) se v 1. členu 
na koncu četrtega odstavka pred piko doda besedilo »ter za 
organe političnih strank«.

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi.
(2) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, 

praznovanja, poroke in verski obredi.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se 

zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske čla-
ne ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev 
in prepovedi iz tega odloka.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, minister, pri-
stojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-54/2020
Ljubljana, dne 12. novembra 2020
EVA 2020-1711-0061

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2863. Akt o spremembah Akta o ustanovitvi Stalne 
koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o ome-
jevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja 
skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru 
mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), je Vla-
da Republike Slovenije na 115. dopisni seji dne 29. 10. 2020 
sprejela naslednji

A K T
o spremembah Akta o ustanovitvi Stalne 

koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe

1. člen
V Aktu o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za 

omejevalne ukrepe (Uradni list RS, št. 4/08, 51/12, 19/15 in 
69/17) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Skupina lahko za izvajanje nalog na posameznih 
področjih ustanovi podskupine pod vodstvom članov skupine.«.

2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
(vodenje skupine in članstvo v njej)

(1) Vodja skupine je predstavnik ali predstavnica (v na-
daljnjem besedilu: predstavnik) ministrstva, pristojnega za zu-
nanje zadeve, na ravni državnega sekretarja (v nadaljnjem be-
sedilu: vodja), njegov namestnik ali namestnica (v nadaljnjem 
besedilu: namestnik), ki je član skupine iz istega ministrstva, pa 
predstavnik na ravni generalnega direktorja. Namestnik člana 
skupine iz prejšnjega stavka je predstavnik sektorja, pristojne-
ga za mednarodno pravo.

(2) Skupino poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka 
sestavljajo še predstavniki:

Ministrstva za finance,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ministrstva za infrastrukturo,
Ministrstva za javno upravo,
Ministrstva za okolje in prostor,
Ministrstva za notranje zadeve,
Ministrstva za obrambo,
Ministrstva za pravosodje,
Ministrstva za zdravje,
Banke Slovenije,
Finančne uprave Republike Slovenije,
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost,
Urada Republike Slovenije za kemikalije,
Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja de-

narja in
Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost.
(3) Vsak od organov in institucij iz prejšnjega odstavka 

ima v skupini enega člana na ravni državnega sekretarja pri 
ministrstvih oziroma predstojnika organa ali njegovega name-
stnika pri drugih subjektih ter enega namestnika člana skupine.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek ima Banka Slovenije 
člana v skupini na ravni člana Sveta Banke Slovenije ter enega 
namestnika člana skupine.

(5) Organi in institucije iz drugega odstavka ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve, nemudoma obvestijo o imenih 
svojih predstavnikov v skupini ali o kakršnih koli spremembah 
v zvezi z njimi.«.

3. člen
V 5. členu se črta drugi odstavek.

4. člen
Akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 00724-12/2020
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
EVA 2020-1811-0024

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA

VLADA
2860. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 7303
2861. Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in iz-

vajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji 
meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 
Republike Slovenije 7304

2862. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni 
delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma pre-
povedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 7309

2863. Akt o spremembah Akta o ustanovitvi Stalne koor-
dinacijske skupine za omejevalne ukrepe 7309
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