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 V Mariboru, 1. 4. 2020 
 
 

Kaj med drugim dovoljuje odlok o začasni splošni prepovedi gibanja za 
opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti? 

  
 
Od 30. marca 2020 do preklica se uporablja Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 
ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, s katerim 
se dodatno omejuje gibanje prebivalcev: prepovedano je gibanje zunaj občine stalnega ali 
začasnega prebivališča, prepovedani so tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter 
dostop na javna mesta in površine.  
 
Ta odlok je prinesel kar nekaj vprašanj kmetom, ki opravljajo različne dejavnosti. Predstavljam vam 
izjeme, ki veljajo za kmete, da lahko čimbolj nemoteno opravljate vašo dejavnost. 
  
 
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do 
drugih oseb, za posameznike izjemoma dovoljeno v 3.členu odloka med drugim za: 

 opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,  

Primeri opravljanja dovoljenih dejavnosti so:   

 prodaja in dostava pridelkov in predelanih proizvodov s kmetije do kupca v drugi občini,   

 klanje in nakup živine v drugi občini,  

 prodaja in dostava sadik zelenjave,   

 spomladanska  dela v sadovnjakih,  vinogradih, hmeljiščih in drugih trajnih nasadih,  

 delo na njivskih površinah (saditev krompirja, gnojenje njiv, priprava za setev koruze),  

 delo v steklenjakih in plastenjakih,  

 skrb za čebele, konje in ostale živali v drugi občini ipd.  

 dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 

 dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil in 

 dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. 

 

http://www.kmetzav-mb.si/
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Naslov kjer najdete zgoraj navedeni odlok:  
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202038 
 
 
Pripravila:  
Martina Gomzi, mag. kmet. 
Terenska kmetijska svetovalka I, 
Svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino 
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