
    
Združenje za promet                 Sekcija za promet 
Sekcija za prevoz blaga 

 
             Številka: 2021/01814-NR 

Datum: 13. julij 2021 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
Ministrstvo za zdravje 
Gospod  
Janez Poklukar 
Minister 
Štefanova ulica 2 
1501 LJUBLJANA 
 
 
ZADEVA: Nujni ukrepi ob novo sprejetem odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo 
 

Spoštovani minister gospod Janez Poklukar,  
 
kot smo vas že obveščali v dopisu namenjenemu Vladi Republike Slovenije s strani gospodarstva 
pozivamo za ponovno proučitev sprejetega Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 109/2021 z dne 9.7.2021, uporabljati pa se bo začel 15. 
julija 2021.  
 
Glede na to, da morajo ob prehajanju meje tudi vozniki tovornih vozil izpolnjevati pogoj PCT, bi 
pričakovali, da bi sprejeli vsaj 2-mesečno prehodno obdobje. V tem času bi se sektor lahko 
ustrezno pripravil na nove zahteve. 
 
Če ne bo prišlo do spremembe predpisa, ki bi voznike, tako kot v vseh evropskih državah, uvrščal 
med izjeme pri prehajanju meje, vas prosimo, da se na vseh večjih mejnih prehodih s 
sosednjimi državami vzpostavi možnost hitrega testiranja. Le tako bomo lahko kolikor toliko 
uspeli pospešiti prehajanje meje.  
 
Dolge čakalne dobe pri prehajanju meje ne bodo povzročile samo ogromne gospodarske škode 
in motnje v oskrbi (med njimi bodo tudi zdravila, hitro-pokvarljivo blago..) temveč tudi velik 
humanitarni problem. Vozniki bodo za dalj časa obstali v dolgih zastojih brez vode, hrane in 
primernih higienskih pogojev. 
 
Hvaležni vam bomo, če nam boste odgovorili na našo pobudo ter o sprejetih morebitnih ukrepih, 
ki bi zagotavljali hitrejši pretok blaga in ljudi.   
 

S spoštovanjem, 

 

Milan Slokar, l.r. predsednik 
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pri Gospodarski zbornici Slovenije 

Peter Pišek, l.r. predsednik 
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V vednost: 

- Aleš Hojs, minister, Ministrstvo za notranje zadeve RS 

- Jernej Vrtovec, minister, Ministrstvo za infrastrukturo RS 
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