
 

Številka: 849-0001/2020 

Datum: 15. 3. 2020 

 

V skladu s 7. alinejo 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in 

1. odstavkom 45. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.,  

47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), na podlagi 

Odredbe o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/20) ter Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-

CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), izdaja župan 

Občine Dobrepolje naslednji 

P O Z I V 

k doslednemu upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za 

preprečevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) 

 

Vlada RS dnevno sprejema dodatne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2), 
med drugim tudi na področju javnega potniškega prometa in obratovanja lokalov. Zato 
pozivam vse lastnike lokalov ter neživilskih trgovin v Občini Dobrepolje , da do nadaljnjega 
zaprete oziroma omejite vse ne nujne storitve. 
  
Ta poziv prične veljati  z dnem 15. 03. 2020 ob 13.00 uri in velja vse do preklica. 

 
 

Obrazložitev: 

Zaradi povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-

CoV-2 (COVID 19) in na podlagi usmeritev pristojnih institucij (Ministrstvo za zdravje 

RS,  Nacionalni inštitut za javno zdravje) ter z namenom preprečitve potencialnega širjenja 

virusnih okužb in na podlagi Odredbe o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih 

prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/20) ter Odredbe o razglasitvi 

epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni 

list RS, št. 19/20), kjer je med drugim priporočljivo izogibanje javnim prostorom, pozivam vse 

lastnike lokalov in neživilskih trgovin v Občini Dobrepolje, da z današnjim dnem do preklica 

zaprete oziroma omejite vse ne nujne storitve. 

 

Župan 

Občine Dobrepolje 
   Igor Ahačevčič l.r.  
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