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Kaj podjetnikom prinaša nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 

 

Vlada RS sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 

okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19,  objavljen v Uradnem listu RS št. 22/2022, dne 

19.2.2022, s katerim odpravlja večino omejitev, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogoja 

PCT. Odlok začne veljati v ponedeljek, 21.2.2022. 

 

Najpomembnejše spremembe pri opravljanju obrtnih in podjetniških dejavnostih: 

 

NI VEČ POTREBNO: 

Samotestiranja in testiranja zaposlenih, preverjanja PCT pogoja pri 

strankah/kupcih/gostih, razen če podjetje in zaposleni svojo dejavnost izvajajo v zdravstveni 

ustanovi, domovih upokojencev, zavodih za prestajanje zapornih kazni, drugih socialno 

varstvenih zavodih. 

 

ŠE VEDNO JE POTREBNO:  

Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v 

nadaljnjem besedilu: zaščitna  maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih 

javnih krajih oziroma prostorih. 

Uporaba zaščitne maske je priporočljiva tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih 

javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 

metra. 

Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z 

razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki 

ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila 

mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma 

prostoru pri vhodu v tak prostor. 

Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo 

poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost 

oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
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Pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih je treba upoštevati priporočila Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 je treba ravnati v skladu z 

navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Pričakujemo, da bo NIJZ navodila za posamezne dejavnosti prilagodil sproščanju ukrepov, 

saj obstoječa navodila v določenih dejavnostih izvajalcem nalagajo veliko več omejitev kot 

sam odlok. 

 

Tako od 21.2.2022 dalje nikjer v storitvenih dejavnostih ni več potrebno preverjati 

izpolnjevanja pogoja PCT, ukinjene so vse obveznosti glede začasnega omejevanja 

zbiranja ljudi (vključno s prepovedjo javnih prireditev, slavij, praznovanj, poročnih 

slovesnosti itn.), opravljanje gostinske dejavnosti ni več časovno omejeno, ni omejitev pri 

izvajanju kulturnih in športnih dejavnosti itn., ukinjene so omejitve glede števila oseb, ki so 

lahko prisotne v poslovnih prostorih. 

 

Ker pa je virus še vedno med nami, previdnost in skrb za higieno ne bo odveč, zato še 

naprej pazite nase in na svoje zdravje.  
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