
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji 

 
Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 6. februarja 2021 do vključno 12. 
februarja 2021, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19 je vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in 
prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z 
nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe 
oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. 

Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, 
dodatno pa se v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko izjeme še nekoliko 
širijo. Prav tako se vse statistične regije v Republiki Sloveniji obravnava kot rdeče 
statistične regije z bolj ugodno epidemiološko sliko. 
Izjeme od prepovedi, ki niso pogojene z izvedbo testa, veljajo za: 

1. lekarne, 

2. bencinske servise, 

3. finančne storitve, 

4. geodetske storitve, 

5. pošto, 

6. dostavne službe, 

7. 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; 
opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena 
mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti, 

8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, 
pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, 

9. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, 

10. osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih 
mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer 
konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno, 

11. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, 

12. storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in medicinske manikure, 

13. čistilne servise in čistilnice, 

14. premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev, 

15. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja 
motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali 
avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles), 

16. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. 
Izjeme od prepoved, ki zahtevajo izvedbo testa, pa veljajo za: 



1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, 
vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, 

2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, 

3. kmetijske prodajalne, 

4. specializirane prodajalne z otroškim programom, 

5. prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga, 

6. tržnice, 

7. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja 
in montaže, 

8. storitve nepremičninskega posredovanja, 

9. storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov, medicinske pedikure in 
medicinske manikure (kot na primer kozmetične dejavnosti, pedikura, dejavnosti 
salonov za nego telesa), 

10. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in 
usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), 

11. storitve salonov za nego živali. 

 
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev v okviru izjem, ki zahtevajo izvedbo testa, je 
dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo tovrstno ponudbo in prodajo blaga in 
storite, enkrat tedensko opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po 
HAGT (hitri test) ali PCR metodi. Ponujanje in prodajanje tovrstnega blaga in storitev 
torej lahko opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki 
Sloveniji. 
 
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 8. do 11. točke izjem, ki zahtevajo izvedbo 
testiranja, pa je dovoljeno le pod pogojem, da potrošniki predhodno opravijo 
testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi in 
da osebi, ki izvaja tovrstno ponudbo ter prodajo blaga in storitev, predložijo negativni 
izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur. 
Za izjeme, določene pod točkami 1, 2, 3, 4 in 6, ki zahtevajo izvedbo testa, začne 
pogoj tedenskega testiranja zaposlenih na prisotnost na SARS-CoV-2 (COVID-19) po 
HAGT ali PCR metodi, veljati 12. februarja 2021. 
 
Izjeme, določene v 5. in 7. do 11. točki, ki zahtevajo izvedbo testa, začnejo veljati od 
9. februarja 2021 dalje, ob pogoju negativnega izvida testa zaposlenih na prisotnost 
na SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi, oziroma so dejavnosti lahko 
odprte že od 6. februarja 2021,  v kolikor zaposleni že izpolnjujejo pogoj zagotovitve 
negativnega izvida testa. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj tehnologijo 

 


