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ZADEVA: Dodatni predlogi za izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom 
 
Spoštovani gospod minister Zdravko Počivalšek,  
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v nadaljevanju podaja dodatne predloge za 
spremembo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji. 
 
Predlagamo, da se spodaj navedene dejavnosti čim prej opredeli kot izjeme in s tem omogoči 
podjetjem, da postopoma začnejo opravljati dejavnost, ob upoštevanju ustreznih protokolov in 
priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 
Na OZS smo, skupaj s pristojnimi ministrstvi, pripravljeni pomagati pri opredelitvi posebnih 
protokolov, ki jih morajo podjetja upoštevati, da zagotovijo ustrezno varnost in zaščito tako za 
sebe kot tudi za potrošnike. 
 

 
Dodatni predlogi za izjeme: 
  

• Dejavnost avtošol  

Predlagamo takojšnjo sprostitev za: 

- izvajanje e-učenja teoretičnega dela usposabljanja za vse kategorije, ki poteka na daljavo; 

- praktično poučevanje enoslednih vozil (moped, motorna kolesa). Poučevanje poteka ločeno 
inštruktor/kandidat; 

-  izvajanje praktičnega dela usposabljanja vseh kategorij pred opravljenim teoretičnim delom 
izpita do konca leta 2020. Smiselno pa bi bilo, da se tak sistem ohrani tudi v bodoče, ker bodo 
šole vožnje na tak način lažje usklajevale delo in tudi razbremenile AVP pri testiranju in ker se 
bodo kandidati tudi pri praktičnem usposabljanju dodatno usposabljali iz teorije, preden bodo 
pristopili na sam teoretični del izpita – v sled temu bodo zagotovo tudi boljši rezultati na 
teoretičnem delu izpitov pri prav vseh kategorijah. 

Glede praktičnega poučevanja vseh ostalih kategorij predlagamo sprostitev najkasneje s 
4.5.2020 kot večina dejavnosti (npr. frizerji – kjer je prav tako neposreden stik s stranko). 
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• Avtopralnice (predlagamo takojšnjo sprostitev) 

 
Pranje vozil se uvršča med servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in 
vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, 
delavnice za popravilo koles), ki je kot dopolnitev že vključena v 2. členu Odloka. V izogibanje 
negotovosti in dvomom, predlagamo, da se jih v Odlok vključi z navedbo dejavnosti ob prvi 
spremembi/dopolnitvi odloka.  
 
Navajamo nekaj argumentov: 
 
- da se prepreči vpliv/stik aerosola s sluznico, se zahteva uporaba vodotesnih očal (skladno 

z navodili NIJZ),  

- na to smo v dokumentu, ki smo ga poslali vsem avtoserviserjem še posebej opozorili 

»Navodila in priporočila za varno delo avtoserviserjev (https://www.ozs.si/koronavirus-

info),  

- možnost nakupa oz. izbora dobaviteljev take zaščitne opreme je razvidno tudi na spletni 

strani avtoserviserjev (www.avtoserviser.si-novice), 

- v avtopralnicah se uporablja različne kemikalije in čistila, ki se jih dodaja vodi. Prepričani 

smo, da v takem okolju morebitni virusi hitro propadejo, tudi zaradi višje temperature vode,   

- po standardni klasifikaciji dejavnost (SKD) je pranje vozil v dejavnost številka 

45.200  Vzdrževanje in popravila vozil navedeno v isti alineji kot poliranje in ličenje vozil 

(in v odloku ni opredeljeno kot izjema). 

 
 

• Fotografska dejavnost (predlagamo sprostitev s 4.5.2020) 

 
Nujno je potrebno sprostiti dejavnost fotografije, ki zajema fotografiranje dokumentov. 
Fotografiranje za osebne dokumente  je nujno potrebno, še  posebej je to pereče 
vprašanje v Beli krajini (Metlika), kjer upravna enota izdaja malo obmejne dovolilnice (kmetje 
imajo njive čez mejo, delavci čez mejo,..), vendar za to potrebujejo nove fotografije. Nikakor ni 
osebnega stika, kajti stranka pride, pove podatke, sede na stol, fotograf jo usmerja z besedami, 
fotografira in je hitro opravljeno. Voznik tovornjaka ne more opravljati prevozov, v kolikor nima 
osebnega dokumenta, ker se ne more fotografirati). Veljavne osebne dokumente zahtevajo 
določene institucije  (npr. banka). Tudi pri fotografiranju portreta ni stika s stranko -  fotograf 
izdela “izdelek “ oziroma umetniško fotografijo, se ne dotika stranke, premika luči, ozadje, 
komentira, svetuje.  Vse storitve se opravlja na izdelku in ne na osebi oziroma na potrošniku. 

 

 

•   Vsa usnjarska dejavnost, ki opravlja storitve ali pa imajo proizvodnjo za potrošnika 

(predlagamo sprostitev s 4.5.2020) 

 

Dejavnost zajema od proizvodnje usnje in usnjenih in sorodnih izdelkov, strojenje in dodelava 
usnja in krzna, potovalne galanterije, proizvodnja obutve, oblačil in popravil in usnjene 
galanterije. Čevljarje, torbarje stranke kličejo in jih prosijo za sprejem v delavnicah, ker stranke 
potrebujejo popravilo čevljev.  Pri popravilu in izdelavi usnjenih oblačil, čevljev, torbic, usnjene 
galanterije, krznarskih storitev, se vse storitve opravljajo na izdelku in ne na osebi oziroma 
potrošniku. Tudi pri izdelavi čevljev po meri ali oblačil je stik s potrošnikom minimalen. Čevljar 
vzame mere, stranka enkrat proba in potem stranka pride po čevlje. Potrošnik je pri čevljarju 
15 minut in je obisk kratkotrajen.  Čas trajanja stika s stranko je neprimerno krajši  pri 
izdelavi  čevlja, torbic, usnjene galanterije kot obisk večje trgovine, kjer lahko iščemo  določene 
izdelke tudi 1 uro.  Tako predlagamo, da se čim prej omogoči odprtje delavnic.   

 

 

https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/delajmo-varno-navodila-in-priporocila-5e996d4d2114e0297ef7bd7c
https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/delajmo-varno-navodila-in-priporocila-5e996d4d2114e0297ef7bd7c
http://www.avtoserviser.si-novice/
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• Vsa tekstilna dejavnost, ki opravlja storitve in proizvodnjo za potrošnika (predlagamo 

sprostitev s 4.5.2020) 

 
Dejavnost zajema od  proizvodnje pletenin, tekstilij, oblačil, kvačkanih materialov, spodnjega 
perila, nogavic tehničnih tekstilij in šivanje delovnih oblačil, šiviljska popravila, šivanje izdelkov, 
ki niso oblačila, šiviljska popravila. Tudi pri popravilu, izdelavi, šivanju oblačil in tekstilnih 
izdelkov, ki niso oblačila se vrši izdelava in popravilo na izdelku in ne na potrošniku. Tudi pri 
izdelavi oblačil po meri je stik s potrošnikom minimalen. Stranka enkrat vzame mere in potem 
stranka pride po oblačila. Srečanje dveh oseb v delavnici je kratkotrajen, lahko le 20 minut ali 
pa sploh nima probe, če so le popravila oblačil npr. krajšanje hlač, izdelava pletenih izdelkov, 
nogavic, spodnjega perila. Ravno tako pri izdelavi zaves in senčil, šivilja izdela in nato odide k 
potrošniku in jih montira. Predlagamo tudi odprtje dejavnosti proizvodnja končnih tekstilnih 
izdelkov, razen oblači, kajti tekstilci izdelujejo, šivajo zavese, senčila in jih tudi dostavijo in 
montirajo potrošniku.Tukaj predlagamo, da potrošnik izpolni izjavo in podpiše, da zapusti 
stanovanje in proizvajalec montira senčila oziroma zavese v objektu, kjer trenutno potrošnik 
zapusti stanovanje.  Čas, ko so vsi v prostoru, je neprimerno krajši pri izdelavi oblačil in storitev 
ter se ne izvaja direktno na potrošniku.  

 

• Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  

(predlagamo sprostitev s 4.5.2020) 

Predlagamo odprtje fotokopirnic, saj poteka šola na daljavo in je povpraševanje po 
fotokopiranju veliko, ker vsi doma nimajo tiskalnika, zato so otroci prikrajšani in nmajo 
fotokopirane snovi za šolo. Zato je nujno potrebno, da se fotokopirnice odprejo čimprej, saj je 
stik s potrošniki minimalen. Fotokopira se izdelke, torej storitev ni opravljena na potrošniku. 
Prav tako, starejše stranke, ki imajo probleme z zdravjem  trenutno ne morejo fotokopirati 
zdravstvenih izvidov.  

 

• Na področju dejavnosti za dobro počutje predlagamo, da se začnejo izvajati tudi 

Druge dejavnosti za nego telesa SKD 96.040: 

 

- S 4.5.2020 predlagamo, da se omogoči delo v masažnih salonih  

Storitev masažnih salonov sicer spada po SKD med Druge dejavnosti za nego telesa, 

vendar so te storitve zelo povezane z opravljanjem kozmetičnih storitev in se med seboj 

dopolnjujejo. Ta se bo na primer v kozmetičnem salonu lahko izvajala. Zato 

predlagamo, da se v odloku dopolni in od 4.5.2020 omogoči delovanje masažnih 

salonov.  Pri tem je ravno tako kot, pri kozmetičnih storitvah maser/maserka sam s 

stranko. 

 

- Dodatno predlagamo tudi odprtje dejavnosti 86.901 Alternativna oblike 

zdravljenja  

 

- S 4.5.2020 predlagamo, da se omogoči delo v salonih za hujšanje  

 

- Od 4.5.2020 predlagamo odprtje manjših welnesov 

Manjši zasebni welnesi  prav tako omogočajo zasebnost, sprejemajo le nekaj strank 

ter izvajajo ustrezno čiščenje in razkuževanje.  
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- Od 4.5.2020 predlagamo odprtje solarijev 

Obratovanje solarijev poteka tako, da je stranka v solariju sama, zato predlagamo, da 

se lahko tudi ti odprejo.  

 

- Od 4.5.2020 predlagamo odprtje solnih sob 

V solnih sobah so stranke iz enega gospodinjstva in vstopajo posamezno, kot so 

naročene. Že sedaj je praksa, da med posameznim obiskom zaposleni vse očistijo in 

razkužijo.  

 

- Od 4.5.2020 predlagamo delovanje manjših savn, kjer je število strank omejeno 

 

 

• Gostinska dejavnost 

 

- V času prvomajskih praznikov predlagamo, da se dovoli tudi odprtje turističnih 

kapacitet (glamping, zasebni apartmaji, ipd.), kjer ni velikega števila ljudi in v 

skladu s priporočili, da se zagotovi zaščita in varnost ljudi. 

 

- Predlagamo, da se čimprej dovoli odprtje nastanitev, predvsem manjših in 

zasebnih sob, apartmajev tudi potrošnikom (seveda z nudenjem gostinskih 

storitev, kot je dovoljeno – prevzem hrane/pijače, skladno s priporočili NIJZ).  

 

- Predlagamo, da se omogoči odpiranje gostinskih lokalov in sicer čimprej naj se 

dovoli nudenje gostinskih storitev na terasah in vrtovih. Najkasneje od 15.5.2020 

predlagamo tudi postopno odpiranje notranjih gostinskih lokalov.  

• Opravljanje storitvenih dejavnosti na domovih strank (fizičnih oseb) – montaža 
pohištva, steklarstvo, servis telekomunikacijskih naprav, servis električnih 
aparatov, dimnikarstvo, slikopleskarstvo, inštalaterstvo, idr.) (predlagamo 
sprostitev s 4.5.2020). 

• Prodajalne, ki so običajno po površini večje od 400 m2 (prodajalne z motornimi 

kolesi, prodajalne s plovili, prodajalne s kamp prikolicami in kamp opremo). 

Predlagamo sprostitev s 4.5.2020. 

 
S spoštovanjem!   
 
  
  

Danijel Lamperger 

Direktor OZS 

                          Branko Meh 

  Predsednik OZS 
  

 


