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VPRAŠANJA IN ODGOVORI O IZREDNIH RAZMERAH ZARADI EPIDEMIJE COVIDA-19 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

Katere so omejitve, ki jih ob omejitvah iz uredb predsednika vlade uvajajo deželne odredbe? 
V Furlaniji - Julijski krajini še naprej veljajo določbe o nedeljskem zaprtju supermarketov, hipermarketov in 
diskontov. Dovoljeni sta dostava in odnašanje hrane na dom tudi ob praznikih. Uporaba zaščitne maske ali druge 
oblike zaščite ustnega in nosnega predela je še vedno obvezna vsakič, ko gremo od doma (delna izjema zadeva 
športno dejavnost, ki se posebej omenja v teh pogostih vprašanjih), tako kot spoštovanje minimalne medsebojne 
razdalje enega metra (dveh metrov pri športnih dejavnostih). 

 

Katere omejitve mora upoštevati čezmejni delavec pri gibanju? 
Ni omejitev. Kot je pojasnilo Ministrstvo za zunanje zadeve, določbe za vstop v Italijo iz tujine ne veljajo za čezmejne 
delavce, zdravstvene delavce in posadke v potniškem in tovornem prometu (samoizjava za gibanje v Italiji, 
samoizjava o razlogih za gibanje, prijava o vstopu na državno ozemlje Oddelku za preventivo javnega zdravstvenega 
podjetja, pristojnega na območju, prepoved uporabe javnih potniških prevoznih sredstev, 14-dnevna karantena). 

 

Sem čezmejni/-a delavec/-ka. Lahko zaprosim za fleksibilne oblike dela (smart working)? 
Da. Kdor ima prebivališče v Italiji in dela v sosednji državi, lahko zaprosi za delo na daljavo, če mu/ji tuji delodajalec 
to dovoli v skladu s pogoji, ki jih predvideva Zakon o delovnem razmerju; tuji delodajalec ni dolžan v tem primeru 
ničesar prijaviti v Italiji. Kdor živi v tujini in dela v Italiji, lahko zaprosi za delo na daljavo pod enakimi pogoji kot vsi 
drugi delavci. 

 

Ali smejo bodoči očetje prisostvovati porodu? 
Da, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov (medsebojna razdalja, uporaba osebne varovalne opreme) in pod 
pogojem, da nimajo sumljivih simptomov ali da niso prišli v stik z osebami s potrjeno okužbo s Covidom-19. 

 

Ali so saloni za nego hišnih živali odprti? 
Da, toda samo po prehodnem naročilu in ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov (uporaba varovalne opreme, 
medsebojna razdalja), da se prepreči širjenje okužbe. 

 
 

Ali je dovoljena dejavnost varstva psov? 
Da, ker je primerljiva z dejavnostjo družinskih sodelavcev in pomočnikov ter varušk. 

 
 

Ali lahko vzgajam svojega psa s pomočjo usposobljenega inštruktorja? 
Da. 

 

Ali je kinološkim društvom Civilne zaščite dovoljeno gibanje in izvajanje dejavnosti vzgajanja 

psov? 
Prostovoljcem Civilne zaščite je dovoljeno gibanje za opravljanje preventivnih dejavnosti, vključno z dejavnostmi na 
specifičnih področjih ukrepanja, ki zahtevajo izobraževanje in usposabljanje osebja, zlasti reševalnih enot. 



Ali grem lahko v zavetišče za posvojitev hišnega ljubljenčka? 

Da. 

 

Ali lahko cvetličarne redno obratujejo? 
Da. Vse proizvodne, prevozne in prodajne storitve v povezavi s kmetijskimi izdelki se uvrščajo med dovoljene 
aktivnosti, ob upoštevanju predpisov za zajezitev okužbe (dostop v številčno omejenih skupinah, spoštovanje 
varnostne razdalje, uporaba osebne varovalne opreme). 

 

Ali lahko bari prodajajo pijače za na pot? 
Da, če upravljavec storitev organizira tako, da prepreči nastajanje vrste in zbiranje strank pred in v bližini bara. Ta 
storitev, ki jo lahko ponujajo tudi restavracije in turistične kmetije, se lahko izvaja tudi ob praznikih. 

 

Kako vem, katere gospodarske ali trgovinske dejavnosti so dovoljene? 
Če dejavnost ni omenjena v teh pogostih vprašanjih in odgovorih, priporočamo, da preverite šifre dejavnosti Ateco, 
ki jih je objavila vlada. 

 

Ali je dovoljeno opravljanje zaključnih izpitov za pridobitev izkaznice za prodajo, svetovanje, 

nakup in uporabo fitofarmacevtskih sredstev? 
Da, toda pod pogojem, da se izpitni prostori in postopki ustrezno organizirajo za zagotavljanje čim večjega 
distanciranja in preprečevanje zbiranja ljudi in da se sprejmejo ustrezni organizacijski ukrepi za preventivo in 
varnost, kot določajo javna podjetja za zdravstveno varstvo. 

 

Sem študent/-ka. Ali smem od svojega stalnega prebivališča do stanovanja, kjer običajno 

prebivam v času študija? 
Da, če je pot utemeljena iz nujnih razlogov in samo v mejah dežele (npr. prevzem učnega gradiva ali opravljanje 
izpitov na fakulteti). Gibanje pa je še vedno prepovedano, razen če se oseba za stalno seli v novo bivališče. 

 

Ali grem lahko v drugo deželo na obisk k zaročenki? 
Ne. Možnost obiska svojcev in partnerjev (zakoncev, zunajzakonskih partnerjev, partnerjev v registriranih 
partnerskih skupnostih, oseb, s katerimi imamo trajen čustveni odnos, sorodnikov do 6. kolena) je omejena na 
osebe, ki živijo v isti deželi. 

 
 

Ali smem na pokopališče v drugo občino na sorodnikov grob? 

Da, na načine, ki jih določajo posamezne občine. 

 
 

Ali smem s sorodnikom do svojega sekundarnega bivališča? 
Da, brez časovnih omejitev.  

 

Ali se bodo izvajali tečaji temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja (BLSD) in prve 

pomoči za podjetja? 
Da, samo v okviru dejavnosti s šifro Ateco, ki so navedene v prilogi k Uredbi predsednika vlade z dne 26. aprila. 

 

Ali smem po nakupih v supermarket ali na tržnico, ki se nahaja v občini, v kateri nimam stalnega 

prebivališča? 
Da. Gibanje iz teh razlogov je dovoljeno v mejah dežele. 



 

Ali smem v drugo občino v nepremičnino, ki jo bom morda kupil/-a ali prodal/-a? 

Da, a samo po predhodnem dogovoru in v spremstvu nepremičninskega posrednika, vpisanega v poklicni seznam. 

 
 

Ali je plovba dovoljena? 
Da, a samo če smo sami ali v družbi svojcev. 

 

Ali je ribolov dovoljen? 
Ribolov je dovoljen tako s plovil kot v notranjih vodah in na kopnem. Dejavnost je dovoljena tudi v družbi svojca. 

 
 

Ali je pri ribolovu obvezna uporaba maske? 
Če se z ribolovom ukvarjamo znotraj naselij ali v krajih, ki jih običajno obiskujejo drugi ribiči, kot so npr. ribniki za 

športni ribolov, je uporaba maske obvezna. 

 
 

Ali je potapljanje dovoljeno? 

Da. 

 
 

Ali je nabiranje gob, zelišč ipd. dovoljeno? 
Da, ker gre za telesno dejavnost za namene oskrbe s hrano. 

 

Ali je motociklizem dovoljen samo na motorističnih progah ali tudi po cestah?  
Obe možnosti sta dovoljeni tudi v spremstvu druge osebe pod pogojem, da gre za sostanovalca. 

 
 

Ali sodi terenska vožnja med dovoljene avtomobilske športne dejavnosti? 

Da. 

 
 

Ali je dostop do objektov za opravljanje tega športa dovoljen? 
Da, a samo za prevzem potrebne opreme ter opravljanje dejavnosti, pri katerih ni treba uporabljati slačilnic in 

rekreacijskih površin. 

 
 

Smem opravljati telesno dejavnost z osebami, ki ne spadajo v moje gospodinjstvo? 
Da, a pod pogojem, da se ohrani medsebojna razdalja dveh metrov. 

 

Ali so dovoljeni sprehodi z otroki? 
Da. Otroci lahko gredo na sprehod s starši ali skrbniki, tudi začasnimi. 

 

Ali se lahko z avtom ali z javnimi prevoznimi sredstvi odpeljem do kraja, kjer bom opravljal/-a 

telesno dejavnost? 

Da. 

 
 

Ali so samopostrežne pralnice odprte ob praznikih? 
Da. 



 

 

Ali je dovoljeno opremljanje in urejanje plaž? 
Da, dejavnost se uvršča med vzdrževalna dela za urejanje zelenic in krajine, ki so dovoljena tako na podlagi uredbe 
predsednika vlade kot Odredbe št. 12 na vseh površinah, nepremičninah in pritiklinah, ki so zajete z veljavno 
koncesijsko pogodbo. 

 

Ali veljajo za tržnice posebni ukrepi? 
Da. Dejavnost živilskih, cvetličnih, knjižnih tržnic in tržnic z otroškimi oblačili na prostem in pokritih tržnic na javnem 
ali zasebnem zemljišču je dovoljena samo ob spoštovanju naslednjih pogojev: omejitev površin (za tržnice na 
prostem), ločeni vstopi in izstopi, dostop v številčno omejenih skupinah za preprečevanje množičnega zbiranja ljudi, 
zagotavljanje varnostne razdalje, obveznost pakiranja izdelkov za prodajalca/-ko. 

 

Ali so rokavice obvezne v vseh trgovinah? 
Ne. Njihova uporaba je omejena na trgovine z živili, vključno tržnice in supermarkete, kjer se ljudje sami dotikajo 
blaga. Druge maloprodajne trgovine, ki lahko poslujejo v skladu z Uredbo predsednika vlade z dne 26. 4. 2020 
(knjigarne, papirnice, trgovine za otroke in dojenčke ter pralnice), pa morajo kupcem ob vhodu zagotoviti rokavice 
za enkratno uporabo in/ali alkoholne raztopine za razkuževanje rok. 

 

Ali grem lahko delat na lastniško zemljišče na območju dežele? 
Dovoljeno je obdelovanje njiv in vzdrževanje zasebnih zemljišč, vključno tistih, ki se nahajajo zunaj občine stalnega 
prebivališča. 

 

Ali smem na morje? 

Kopanje je dovoljeno, sončenje pa je prepovedano. 

 
 

Ali se zborovsko petje in glasbeni pouk v glasbenih šolah godbenih društev uvrščata med 

izobraževalne dejavnosti, ki jih ni mogoče izvajati na daljavo? 
Da, če se izvajajo v popolnem spoštovanju zdravstvenih predpisov za preprečevanje okužbe, podrobneje navedenih 
pod točko 23 Odredbe 12/PC. 

 

 
Ali lahko avtošole izvajajo praktični del tečaja v obliki vožnje na cesti? 

Ne. 

 
 

Določba o nedeljskem zaprtju velja tudi ob praznikih zavetnikov? 
Ne. Če praznik ne sovpada z nedeljo (ali z drugimi nedelavniki), je zaprtje supermarketov, hipermarketov in 
diskontov neobvezno. 



 

DOLOČBE PREDSEDNIKA DEŽELE 
- vprašanja o zaščitnih maskah / zaščitni opremi za nos in usta - 

 
 

Ali drži, da je uporaba zaščitnih mask v trgovinah z živili obvezna? Je res tako?  
Ne. V trgovinah z živili je obvezno uporabiti rokavice za enkratno uporabo ter prekriti nos in usta. V ta namen je 
uporaba zaščitnih mask priporočena, toda ni nujna: zadostujejo tudi ustrezno zvezani šali, ovratne rute ali grelniki 
za vrat. 

 

Ali je uporaba osebne varovalne opreme obvezna tudi na javnih prevoznih sredstvih? 
Da. Kot je bilo že določeno za trgovine z živili in tržnice, je uporaba zaščitnih sredstev za nos in usta (zaščitnih mask, 
ovratnih rut, šalov, grelnikov za vrat) od 8. aprila obvezna za vse potnike v javnem potniškem prometu Furlanije - 
Julijske krajine. Uporaba rokavic pa ni obvezna. 

 
 

Ali je treba nositi zaščitne maske ali druge oblike zaščite tudi v avtu? 
Ni treba, če se vozite sami ali v družbi sostanovalcev. Če pa uporabljate službeni avtomobil, veljajo pravila, ki jih 
določi delodajalec. 

 

Ali je treba nositi zaščitne maske ali druge oblike zaščite, tudi ko opravljamo telesno dejavnost? 
Da. Odstopanje od določbe je mogoče samo, ko se dejavnost opravlja na samem, tj. daleč od drugih ljudi. Tudi v 
tem primeru je obvezno imeti s seboj zaščitno opremo za nos in usta in jo po potrebi uporabiti. 

 

Ali so obvezne za otroke? 
Da, samo od šestega leta dalje. 



 

VPRAŠANJA O RAVNANJU Z ODPADKI 

 

Ali lahko izvajamo vzdrževalna dela, poskrbimo za izpraznitev in čiščenje svojega prebivališča in 

pri tem zberemo velike kosovne odpadke, ki jih moramo nato odpeljati na odlagališče? 
Da. Glede na to, da so številne občine zaprle odlagališča oziroma spremenile odpiralni čas in načine dostopa do 
odlagališč, je treba predhodno poklicati podjetje za ravnanje z odpadki ali občino in preveriti, ali je odlagališče 
odprto in kako je urejen dostop. Treba je tudi predhodno preveriti, ali je mogoče naročiti odvoz odpadkov. 

 

Kaj naj storim, če moram iz higiensko-sanitarni razlogov nujno odpeljati odpadke na odlagališče? 
Da se prepreči gneča v odlagališčih, ki ponekod obratujejo tudi s skrajšanim delovnim urnikom, je treba presoditi, 
ali je odvoz odpadkov iz higiensko-sanitarnih razlogov res nujno potreben in ali ga ni mogoče odložiti za nekaj časa. 
Če naročanje odvoza ni mogoče, je treba vseeno predhodno poklicati podjetje za ravnanje z odpadki ali občino in 
preveriti, ali je odlagališče odprto in kako je urejen dostop. 

 
 
 
 
 
 

ZA DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z UREDBAMI PREDSEDNIKA VLADE PREBERITE POGOSTA 

VPRAŠANJA IN ODGOVORE NA WWW.GOVERNO.IT 
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