
UKREPI MED BOŽIČNO – NOVOLETNIMI PRAZNIKI  

Četrtek 24.12.2020 prinaša ponovno zaostritev ukrepov, ki bodo veljali med prazniki. Ostaja 
omejitev gibanja v nočnem času med 21.00 uro zvečer in 6. uro zjutraj, tudi za božič in za 
novo leto. 
  
Gibanje med regijami in občinami za prehajanje meja za namen obiska bo med 
prazniki dovoljeno v obdobju: 
 
– od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure. Toda pazite v času od 21. 
ure do 6.00 ure še vedno velja omejitev gibanja v nočnem času. 
– od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure. Toda pazite v času od 
21. ure do 6.00 ure še vedno velja omejitev gibanja v nočnem času. 
 
Hkrati se ponovno 24.12.2020 zapira vse, kar se je odprlo prejšnji torek in soboto:  frizerji, 
kozmetični saloni, čistilnice, prodajalne z oblačili in obutvijo, tehnične trgovine in tako naprej. 
Tako naj bi bilo vsaj vključno do ponedeljka, 4. januarja, potem pa je odvisno od 
epidemiološke slike.  
S predlaganim odlokom se glede na do sedaj veljavni odlok na območju celotne Slovenije 
zmanjšuje število izjem. Tako bodo lahko obratovali: 
- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s 
prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in 
obutve v teh prodajalnah; 
- lekarne; 
- prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki; 
- kmetijske prodajalne; 
- bencinski servisi; 
- finančne storitve;  
- pošta;  
- dostavne službe;  
- dimnikarske storitve;  
- individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve;  
- osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač na prevzemnih mestih, 
na katerih je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer 
konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno;  
- druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. 
Še naprej velja tudi prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov. Pri ponujanju storitev in blaga v 
zaprtih prostorih se mora še vedno zagotoviti 30 m2 na posamezno stranko in vsa ostala 
higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ.  
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