
 

 

 

Informacije članom Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS – Uradno pojasnilo MGRT 

(e-sporočilo 30. 3. 2021) 

 

Spoštovani! 

 

Obvestil smo vas že, da je Vlada sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je objavljen v Uradnem listu 47/2021 in velja od 1.4. – 
11.4.2021. 

 

V nadaljevanju vam pošiljam še uradno pojasnilo MGRT glede novega Odloka, ki se nanaša na 
poslovanje s podjetji za gostinstvo in nastanitve, osebni prevzem hrane in pijače, konzumiranje in 
prodajo alkoholnih pijač,…. Pojasnili MGRT vam pošiljamo v nadaljevanju: 

I. URADNO POJASNILO MGRT – poslovanje s podjetji, nastanitve za B2B 

»Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (Uradni list 
RS, št. 47/2021) ureja izključno razmerje med poslovnim subjektom in potrošnikom (B2C). V tem 
smislu gostinski obrati začasno ne smejo ponujati in prodajati svojih storitev in blaga neposredno 
potrošnikom, z izjemo opravljanja priprave jedi in pijač v primeru dostave (prodaje na daljavo in 
osebnega prevzema) ter priprave jedi in pijač v organizacijah za zaposlene oziroma varovance.  Z 
Odlokom, ki stopi v veljavo 1.4.2021 pa ni več prepovedana prodaja alkohola in alkoholnih pijač za 
osebni prevzem, še vedno pa prepoveduje konzumiranja prevzete hrane in pijače na javnih 
površinah.  

V poslovni odnos med pravnimi subjekti (B2B) pa ta odlok ne posega. Glede na navedeno torej z 
vidika Odloka ni ovir, da gostinec ponuja svoje gostinske storitve (strežba hrane in pijače), ko je 
naročnik in plačnik teh storitev eno podjetje oz. poslovni subjekt (B2B). V praksi to pomeni, da npr. v 
primeru malic, ki jih podjetje naroči za svoje zaposlene gostinec le-te lahko nudi v gostinskem obratu. 
Seveda pa naj se v teh primerih upošteva tudi morebitne druge splošne omejitve v ostalih vladnih 
odlokih in priporočila NIJZ. V nobenem primeru pa gostinec ne sme neposredno ponuditi ali prodati 
hrane in pijače posamezniku izven naročila, danega s strani podjetja oz. poslovnega subjekta ( t.j. 
posameznik sam ne sme naročiti in plačati hrane ali pijače v gostinskem lokalu in jo tam konzumirati).  
 
Glede omejitvenih ukrepov gibanja in zbiranja iz Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št.47/2021) v 
povezavi z omejitvami na področju izvajanja gostinskih storitev, pojasnjujemo, da se generalno 
prepoveduje druženje oseb v skupini (trenutno veljavni odlok) na javnih krajih in z upoštevanjem 
priporočila NIJZ. Za ponudnika B2B v gostinstvu in turizmu, natančneje npr. v gostinskem obratu to 
pomeni, da v primeru naročila s strani pravnega subjekta, gostinske storitve lahko nudijo samo 



osebam iz istega podjetja oz. poslovnega subjekta v posameznem prostoru, s priporočeno distanco 
in vsemi ostalimi priporočili NIZJ. Omejitev zbiranja za osebe pa v tem primeru ne velja saj 
je  nudenje storitev omejeno na delavce enega podjetja s katerim ima gostinski obrat sklenjeno 
pogodbeno razmerje nudenja gostinskih storitev. V kolikor bi imel ponudnik gostinskih storitev 
sklenjenih več poslovnih dogovorov (pogodbe, naročilnice in podobno) je potrebno zagotoviti, da se 
osebe v gostinskih prostorih ne srečujejo med seboj. To pomeni, da mora biti med obiskom enih in 
drugih prostor temeljito prezračen, razkužen in da se osebe iz različnih podjetij pri odhodu in prihodu 
ne smejo srečati. Upoštevati pa je potrebno tudi druga navodila in priporočila NIJZ.  Za dodatna 
pojasnila glede ukrepov gibanja in zbiranja je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve RS.  

NASTANITVE za B2B: Odlok še vedno prepoveduje tudi prodajo in ponujanje nastanitvenih storitev v 
nastanitvenih obratih, ne ureja oziroma v ničemer ne regulira B2B dejavnosti, kar pomeni, da če gre 
za poslovanje B2B, je dejavnost (nastanitvene storitve) dovoljena - pravna oseba (npr. podjetje ) 
lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu 
pri pravni osebi. Nastanitvena storitev pa se ne sme ponujati in prodajati neposredno potrošniku 
(potrošniku hotel ne sme ponujati in prodati namestitvene storitve). Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 
47/2021) tako regulira izključno odnos pravne osebe do potrošnika - B2C. Prav tako je dovoljeno 
nudenje obrokov (zajtrk, večerja, kosilo..) za goste nastanitvenih obratov, vendar z vsemi 
predpisanimi določili in priporočili NIJZ.  
 
Seveda pa je ob tem potrebno upoštevati tudi druge odloke in ukrepe za preprečevanje širjenja 
COVID-19, ki so že v veljavi oziroma bodo s 1.4.2021. (prehajanje mej, omejitev gibanja itd).« 

II. DODATNO POJASNILO MGRT glede osebnega prevzema in nudenja alkoholnih pijač 

 osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih 
pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro; pri 
čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno  

o Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih 
mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 5. in 22. uro. Za 
osebni prevzem blaga se šteje prevzem zapakiranega blaga. Dovoljena je tudi prodaja 
na daljavo. 

o Pri prodaji na daljavo (na primer spletna prodaja, naročilo po telefonu) je 
pomembno, da se do trenutka sklenitve pogodbe uporablja izključno sredstva za 
komuniciranje na daljavo. Pogodba je sklenjena, ko se potrošnik in podjetje 
dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe (zlasti o predmetu in ceni). Izročitev blaga 
se lahko nato izvede preko pošte oziroma dostavne službe ali pa z osebnim 
prevzemom na prevzemnem mestu. Potrošnikom svetujemo, da plačilo opravijo z 
nakazilom že pred prevzemom blaga, v primeru plačevanja ob prevzemu blaga pa 
svetujemo kartično plačilo. 

o Prevzemno mesto mora biti funkcionalno ločen prostor od prodajalne (na primer 
skladišče). Gostincu ni potrebno preurejati gostinskega obrata (okna, vrata, stene), 
ampak je dovolj, da si začasno uredi "prevzemno mesto" zunaj gostinskega obrata 
(npr. postavitev mize) z namenom , da se strankam prepreči vstop v gostinski obrat. 
Na prevzemnem mestu je treba upoštevati vsa higienska priporočila Ministrstva za 
zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na 
spletni strani ministrstva in NIJZ. 



o Določba o prepovedi "konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah" se veže na 
izjemo "osebni prevzem blaga in hrane na prevzemnih mestih", zato se prepoved 
konzumiranja hrane veže na prevzeto hrano in pijačo na prevzemnih mestih. To 
pomeni, da se hrana in pijača, prevzeta na prevzemnih mestih, ne sme použiti na 
območju prevzemnega mesta (npr. ob McDonaldsu, ob kioskih s hitro prehrano, 
bifejih - coffee to go, prevzem malic v gostiščih, ...). Ta prepoved tako ne velja za 
generalno prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih mestih. 

o Ponudniki morajo pri tem opozoriti potrošnika in ne smejo omogočati konzumiranja 
hrane in pijače na območju objekta, kjer izvajajo storitev (ne sme biti miz, stolov ali 
stojnic).  

o Izjema prodaje kmetijskih pridelkov na kmetiji se ureja v okviru izjeme o osebnem 
prevzemu blaga in hrane na prevzemnih mestih, pri kateri ni pogoja testiranja 
zaposlenih. 

o Izjema ne vsebuje več prepovedi osebnega prevzema alkohola in alkoholnih pijač! 

 
 
Lepo pozdravljeni.  
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