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VLADA
2604. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 

športne dejavnosti

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o začasnih omejitvah pri izvajanju  

športne dejavnosti

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športne 
dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.

2. člen
(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe 

iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) 
nista dovoljena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe 
dovoljen:

– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, med-
narodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 
33. člena ZŠpo-1,

– poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v 
razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je 
športna rekreativna dejavnost dovoljena, če so udeleženci člani 
istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih 
z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno 
vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.

3. člen
(1) V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:
– izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju 

nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evrop-
skega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, 
nogomet, odbojka in rokomet,

– izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev: sve-
tovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne 
reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prven-
stvu.

(2) V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje 
velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev: svetovno in 
evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

(3) Športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, je ne glede na prvi odstavek 
2. člena tega odloka dovoljen proces športne vadbe.

(4) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovo-
ljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so 
v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, 
ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

(5) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olim-
pijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna 
športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne 
podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

4. člen
Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so 

dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in 
površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.

5. člen
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izva-

janju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, 
ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19.

(2) Športniki, strokovni delavci v športu in posamezniki 
morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, 
in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/
sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

6. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporablja-
jo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti 
Državni zbor in javnost.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-17/2020
Ljubljana, dne 20. oktobra 2020
EVA 2020-3330-0054

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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2605. Odlok o spremembah 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 spremembah 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, 124/20, 127/20, 138/20 in 143/20) se 
2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(1) Ponujanje storitev neposredno potrošnikom ni dovo-

ljeno v:
– diskotekah in nočnih klubih,
– kulturnih ustanovah, razen v galerijah, muzejih, arhivih 

in knjižnicah,
– kinematografih.
(2) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe 

jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno 
od 6.00 do 21.00 ure.

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

(4) Za osebni prevzem in dostavo jedi in pijač velja časov-
na omejitev iz drugega odstavka tega člena.

(5) Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač 
v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami 
(sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami 
najmanj 1,5 metra.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek omejitev razdalje 1,5 metra 
ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.

(7) Ne glede na peti odstavek tega člena omejitev ne velja 
za osebni prevzem jedi in pijač.

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

(9) Število oseb v fitnes centrih se omeji na 20 kvadratnih 
metrov na posamezno stranko.«.

3. člen
V 3. členu se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se 

glasita:

»(4) Upravljavec trgovskega centra in trgovec, kot ga 
opredeljuje zakon, ki ureja trgovino, zagotovita upoštevanje 
navodil iz osmega odstavka 2. člena tega odloka.

(5) Pri izvajanju nadzora nad ukrepi iz osmega odstavka 
2. člena tega odloka ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost 
omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdel-
kov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.«.

4. člen
V 3.a členu se v prvem odstavku napovedni stavek spre-

meni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na drugi do sedmi odstavek in deveti odsta-

vek 2. člena tega odloka za regije, kjer število na novo okuženih 
v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, veljajo 
naslednje omejitve oziroma prepovedi:«.

1. točka se spremni tako, da se glasi:
»1. ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes 

centrih je prepovedano;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe 

jedi in pijač za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obra-
tih (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in 
apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori 
za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine) je dovoljeno od 
6.00 do 21.00;«.

4. točka se črta.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. ne glede na 2. in 3. točko tega odstavka 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) ter v primeru opravljanja gostinske 
dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v organizacijah, 
ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma 
varovance;«.

Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. Za osebni prevzem in dostavo jedi in pijač velja ča-

sovna omejitev iz 3. točke tega člena;«.
Dosedanja 6., 7. in 8. točka postanejo 7., 8. in 9. točka.
9. točka se črta.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00726-31/2020
Ljubljana, dne 20. oktobra 2020
EVA 2020-2130-0047

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
2606. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o pripravništvu in strokovnih 
izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev na področju zdravstvene 
dejavnosti

Na podlagi prvega odstavka 34. člena in tretjega od-
stavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 
88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20) ter 
drugega odstavka 13. člena in šestega odstavka 14. člena 
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 
40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 
in 66/19) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o pripravništvu in strokovnih izpitih 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

1. člen
V Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstve-

nih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdra-
vstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18) se v 11. členu za 
četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Ne glede na prejšnji odstavek se strokovni izpit 
za poklic magistra farmacije/magistrico farmacije opravlja pri 
Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem bese-
dilu: Fakulteta za farmacijo), ki je pooblaščena za opravljanje 
strokovnih izpitov za navedeni poklic.«.

2. člen
V 13. členu se v tretjem odstavku beseda »opravlja« 

nadomesti z besedo »opravljata«, za besedo »ministrstvo« pa 
doda besedilo »in Fakulteta za farmacijo«.

3. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:

»17.a člen
(opravljanje strokovnega izpita s pomočjo tolmača)
(1) Kandidati, ki v Republiki Sloveniji zaključijo študij v 

jeziku, ki ni slovenski, lahko opravljajo strokovni izpit s pomočjo 
tolmača, navedenega v seznamu sodnih tolmačev na Ministr-
stvu za pravosodje. Stroške tolmača krije kandidat sam.

(2) Glede stroškov iz prejšnjega odstavka se uporablja 
pravilnik, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne 
tolmače.«.

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

»19. člen
(pristop k strokovnemu izpitu)

(1) Kandidat lahko pristopi k strokovnemu izpitu največ 
petkrat, pri čemer se kot en pristop k strokovnemu izpitu šteje 
opravljanje posamezne vsebine ali pa strokovnega izpita v 
celoti.

(2) Kandidat se lahko od strokovnega izpita odjavi najpo-
zneje sedem dni pred izpitnim rokom.

(3) Če se kandidat ne odjavi od strokovnega izpita v skla-
du s prejšnjim odstavkom oziroma brez opravičljivega razloga 

ne pristopi k opravljanju posamezne vsebine ali pa strokovnega 
izpita v celoti, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.

(4) Opravičljiv razlog iz prejšnjega odstavka je bolezen, 
poškodba oziroma drug izreden in nepredvidljiv zunanji dogo-
dek, ki ga kandidat izkaže z ustreznim dokazilom, ki ga predloži 
pooblaščenemu zavodu in Fakulteti za farmacijo oziroma mi-
nistrstvu, in sicer najpozneje v treh dneh po izpitnem roku.«.

5. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen
(komisija za strokovni izpit)

(1) Komisija za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: 
komisija) je najmanj tričlanska. Nabor članov za sestavo komi-
sije s sklepom določi minister, razen v pooblaščenih zavodih 
za izvajanje strokovnega izpita in na Fakulteti za farmacijo, 
kjer nabor članov za sestavo komisije določi direktor zavoda 
oziroma dekan fakultete.

(2) Član komisije mora imeti izobrazbo najmanj 8. ravni v 
skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, če ta 
ne obstaja, pa vsaj 7. raven v skladu z zakonom, ki ureja slo-
vensko ogrodje kvalifikacij, in najmanj pet let delovnih izkušenj 
s področja, iz katerega se opravlja strokovni izpit.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti član komisije 
za strokovne vsebine poklicnega področja izobrazbo najmanj 
8. ravni v skladu z zakonom, k ureja slovensko ogrodje kvali-
fikacij, če ta ne obstaja, pa vsaj 7. raven v skladu z zakonom, 
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravljen strokovni izpit 
iz zdravstvene dejavnosti in najmanj pet let delovnih izkušenj s 
področja, iz katerega se opravlja strokovni izpit, po opravljenem 
strokovnem izpitu iz zdravstvene dejavnosti.

(4) Preverjanje znanja iz urgentne medicine oziroma ur-
gentnih stanj v dentalni medicini preverja zdravnik specialist 
oziroma doktor dentalne medicine specialist.

(5) Predsednik komisije je član komisije, ki preverja zna-
nje iz vsebine področna zakonodaja.

(6) Komisijo za strokovne izpite magistrov farmacije/ma-
gistric farmacije pri Fakulteti za farmacijo imenuje minister na 
predlog navedene fakultete.

(7) Za predsednika in člana komisije, ki ni javni usluž-
benec, se glede izogibanja nasprotja interesov in ravnanja 
z darili smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki veljajo za 
javne uslužbence.«.

6. člen
V 24. členu se črta besedilo »in povračilo stroškov v zvezi 

z delom«.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-74/2019
Ljubljana, dne 12. oktobra 2020
EVA 2019-2711-0047

Tomaž Gantar
minister

za zdravje
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