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VLADA
2285. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka 

o omejitvah 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 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi in dopolnitvah Odloka o omejitvah 

ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga 

in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 67/20, 78/20, 103/20 in 124/20) se v 2. členu drugi odstavek 
spremeni tako, da se glasi:

»(2) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe 
jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno 
od 6.00 do 22.30.«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev 
opravljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave in dostave 
jedi in pijač, dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe 
oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih 
(sobna strežba) ter za osebni prevzem jedi in pijač.

(4) Gostje, ki so ob 22.30 še v obratih iz drugega odstav-
ka tega člena, jih morajo zapustiti najpozneje v 30 minutah, 
če v njih strežejo le preproste jedi, pijače in napitke (kavarne, 
slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najpozneje v 60 mi-
nutah, če strežejo tudi zahtevnejše jedi (restavracije, gostilne, 
kmetije).«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati 24. septembra 2020.
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