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Zadeva: Razširitev izjem Odloka o določitvi  pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 -
odgovor

Zveza: Vaš dopis št. 1340/2021 z dne 29. 3. 2021

Spoštovani.

Prejeli smo vaš dopis, v katerem predlagate, da se čezmejno napotene delavce, tedenske 
delovne migrante in prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov, nujno izenači s 
čezmejnimi dnevnimi migranti, ki so v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: Odlok) 
določeni kot izjema. Prav tako navajate, da bi morala za vse naštete kategorije potnikov veljati 
enaka pravila.

V nadaljevanju predlagate, da se 1. točka prvega odstavka 11. člena Odloka dopolni tako, da se 
doda tudi osebe iz 1. točke petega odstavka 9. člena Odloka. To pomeni, da bi se izstop iz 
Republike Slovenije dovolil tudi ob predložitvi negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2, 
ki bi bil opravljen z metodo verižne reakcije s polimerazo, ki ni starejši od 48 ur. 

Vlada Republike Slovenije je prisluhnila vašim predlogom in je dne 9. 4. 2021 sprejela nov 
Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19. Ta v 11. členu določa, da se vstop v Republiko Slovenijo brez 
napotitve v karanteno na domu dovoli tudi kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na 
rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali hitrega antigenskega testa (v 
nadaljnjem besedilu: HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva 
odvzema brisa in sicer:

1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic 
Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s 
podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v 5 
dneh po prehodu meje;

2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic 
Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s 
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podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po 
prehodu meje;

Smatramo, da izjemi, navedeni v zgornjih točkah, zajemata vašo pobudo. 

Zavedamo se, da vzpostavljanje mejnih režimov posega v življenjski ritem in nujna opravila 
prebivalcev ter posega, poleg gospodarskih, tudi v zdravstvene, izobraževalne, kmetijske in 
druge funkcije, tako na formalni kot na neformalni ravni. Želeli pa bi poudariti, da Vlada 
Republike Slovenije skladno z odločitvijo Ustavnega sodišča Republike Slovenije tedensko 
presoja upravičenost sprejetih ukrepov in jih prilagaja epidemiološkim razmeram ob 
upoštevanju mnenj Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID.

Lep pozdrav,

mag. Lado Bradač
generalni direktor

                                                 višji sekretar   

Poslati:
- Združenje delodajalcev, po e-pošti
- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, po e-pošti
- Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, po e-pošti
- Trgovinska zbornica Slovenija, po e-pošti
- Kabinet Ministra za notranje zadeve (v vednost), po e-pošti
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