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ZADEVA: Poziv za proučitev izjem – Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko  

      Slovenijo s 15. 7. 2021 

 

Spoštovani predsednik Vlade RS gospod Janez Janša,   

  

z veliko mero zaskrbljenosti sprejemamo odločitev Vlade Republike Slovenije o sprejemu 

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. 

Razumemo, da je za učinkovit nadzor na mejah potrebno zagotoviti čim manj izjem, da se 

prepreči zlorabe, vendar je pri tem potrebno upoštevati tudi določene usmeritve in stališča, ki 

so se izoblikovala na skupni evropski ravni, ki bi naj preprečevala motnje na enotnem 

evropskem trgu zaradi dolgih čakalnih dob za tovorna vozila na mejah. Komisija je zato 

23. marca 2020 sprejela sporočilo o zelenih pasovih, katerih poglavitni namen je zagotoviti 

neprekinjeno delovanje dobavnih verig na enotnem trgu in preprečiti motnje pri oskrbi blaga. 

Tovorna vozila se na mejnih prehodih tako naj ne bi soočala z več kot 15-minutno skupno 

zamudo pri prehodu notranjih meja vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), ne glede na 

blago, ki ga prevažajo. 

Komisija prav tako nadalje ugotavlja, da je zaprtje meja za prevoz blaga neučinkovito pri boju 

proti širjenju virusa. To so pokazale tudi strokovne študije, ki so bile narejene na večjem številu 

testiranih voznikov v Veliki Britaniji in na Slovaškem. Število okuženih voznikov se je izkazalo 

kot zanemarljivo malo (0,02 % na 40.000 voznikov). 

POUDARJAMO sledeče usmeritve EU: 

- Delavci v prevozništvu so nepogrešljivi za ohranjanje delovanja gospodarstva. 

- V skladu s točko 19(b) Priporočila Sveta (EU) 2020/14756 bi morale države članice 

glede prehajanja meje upoštevati določene izjeme, med  katere sodijo tudi delavci 

v prevozništvu ali izvajalci prevoznih storitev, vključno z vozniki tovornih vozil, 

ki prevažajo blago za uporabo na ozemlju, in tistimi, ki so zgolj v tranzitu; 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2426/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2426/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
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- Države članice ne bi smele zahtevati sistematičnega testiranja delavcev v 

prevozništvu na mejnih prehodih ali za njimi.  

Če se bo vztrajalo pri tako sprejetem Odloku bo to s 15. julijem 2021 ustvarilo nepotrebne in 

nepregledne kolone in hkrati negativno vplivalo na čas, potreben za prehod meje.  

Poudarjamo, da bo zaradi nastalih zastojev na mejah močno motena oskrba. Zamude ne 

bodo nastale le pri oskrbovanju proizvodnih obratov temveč tudi pri dostavi 

medicinskega blaga in zdravil, hitro-pokvarljivega blaga, blaga namenjenega v trgovine 

ipd. 

Naj še enkrat opomnimo, na nedavni primer Velike Britanije. Francija je, zaradi pojava novega 

angleškega seva koncem lanskega leta sprejela ukrep, da morajo biti vsi vozniki, ki prihajajo 

iz Velike Britanije predhodno testirani. Gospodarstvo je utrpelo kar nekaj škode, ukrep pa se 

je izkazal tudi kot humanitarni problem, saj so vozniki obtičali dalj časa v nepopisnih kolonah 

brez hrane, vode in sanitarij. 

Menimo, da si takih prizorov na slovenskih mejah ne želimo in da je smiselno, da se uvedejo 

ukrepi, ki bodo na eni strani zagotavljali ustrezno zdravstveno preventivo kakor tudi na drugi 

strani več kot potreben pretok blaga in ljudi.  

Če smatrate, da je sprejeti ukrep potreben, bi morali sektorju cestnega prevozništva dati vsaj 

2-mesečni rok, da bi se lahko ustrezno pripravili, na vseh pomembnejših mejnih prehodih pa 

organizirali možnost hitrega testiranja. 

S strani gospodarstva (transportne dejavnosti) apeliramo na vse pristojne institucije v 

Sloveniji: Vlado Republike Slovenije, predstavnike Svetovalne skupine pri Ministrstvu za 

zdravje, NIJZ, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za infrastrukturo, za vnovično 

preučitev izjem glede vstopa v Republiko Slovenijo s 15. julijem 2021. 

S spoštovanjem, 

 
Milan Slokar, l.r., predsednik          Peter Pišek, l.r., predsednik  
Sekcije za prevoz blaga pri GZS                          Sekcije za promet pri OZS  

 

 

 

 

 

 

 

V vednost: 

- Jernej Vrtovec, minister, Ministrstvo za infrastrukturo RS 

- Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS 

- Aleš Hojs, minister, Ministrstvo za notranje zadeve RS 

- Janez Poklukar, minister, Ministrstvo za zdravje RS 


