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2607. Odlok o dopolnitvah 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 in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o dopolnitvah 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. 147/20) se v 3. točki tretjega 
odstavka 1. člena pika na koncu točke nadomesti z vejico in 
dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:

»4. opravljanje storitev dostave jedi, pijač, zdravil in 
osnovnih življenjskih potrebščin,

5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z 
namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo 
državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.«.

2. člen
V 4. členu se:
– besedilo člena označi kot prvi odstavek;
– v 4. točki na koncu točke briše vejica in doda besedilo: 

»ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,«;
– v 10. točki pika na koncu točke nadomesti z vejico in 

doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slove-

nijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije 
v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki 
Sloveniji.«;

– doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi 

za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski par-
tner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze 
in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo 
prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski 
otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa 

nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega 
gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.«.

KONČNA DOLOČBA

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

Republike Slovenije.

Št. 00717-46/2020
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-1711-0054

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2608. Odlok o spremembi 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 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, 124/20, 127/20, 138/20, 143/20 in 
150/20) se v 2. členu tretji in četrti odstavek spremenita tako, 
da se glasita:

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

(4) Za osebni prevzem jedi in pijač velja časovna omejitev 
iz drugega odstavka tega člena.«.

VLADA

Uradni list
Republike Slovenije
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00726-32/2020
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-2130-0048

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2609. Uradni podatki o številu okuženih 
po statističnih regijah

Na podlagi 2.a člena Odloka o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20, 135/20 in 143/20) 
in drugega odstavka 3.a člena Odloka o omejitvah ponuja-
nja 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 in 143/20) Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je objavlja

U R A D N E   P O D A T K E
o številu okuženih po statističnih regijah

I
Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah v 

obdobju od 8. 10. 2020 do 21. 10. 2020 so naslednji:

14-dnevna incidenca / 
100 000 prebivalcev

Statistična regija

867 Gorenjska
636 Koroška
574 Osrednjeslovenska
524 Posavska
519 Jugovzhodna Slovenija
423 Savinjska
415 Zasavska
411 Pomurska
311 Podravska
276 Primorsko-notranjska
272 Goriška
170 Obalno-kraška

II
Ti uradni podatki se objavijo v Uradnem listu Republike 

Slovenije.

Št. 0070-137/2020
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0108

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Milan Krek

direktor

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor dr. Miha Pogačnik • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2020 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5% 
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

VSEBINA
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2608. Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponuja-
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