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Ljubljana, 28. april 2020 

 

Vlada Republike Slovenije 
gp.gs@gov.si  

Gospod Janez Janša, predsednik  

Vlada Republike Slovenije 

gp.kpv@gov.si  

Tomaž Gantar, minister 

Ministrstvo za zdravje 

gp.mz@gov.si  

 

ZADEVA:  Predlog spremembe Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s 

preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in 

na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije  

  (Uradni list RS, št. 50/20) 

 

Sekciji prevoznikov v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenije podajata predlog spremembe Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s 

preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah 

na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20). 

 

Predlog spremembe navedenega Odloka se nanaša na 8.člen in sicer: 

- Za 4 alinejo 8.člena se doda nova 5.alineja, ki se glasi: 

- »osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in 

to izkazujejo s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« (UL EU 

C96 z dne 24.3.2020) ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev 

osebe s strani delodajalca«, 

- Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev: 

S trenutno veljavnim ukrepom Republika Slovenija ne sledi sprejetim Smernicam 

Evropske komisije glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev 

razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev, dne 16. marca 2020.  

V skladu z navedenimi Smernicami bi države članice morale opustiti vse vrste omejitev 

dostopa v cestnem prometu in zagotoviti prosto gibanje delavcev v prevozništvu. Delavcem v 

prevozništvu bi moral biti omogočen prehod čez notranje meje ne glede na njihovo 

državljanstvo in prebivališče. Omejitve, kot so omejitve potovanj in obvezna karantena 

delavcev v prevozništvu, bi bilo treba odpraviti, brez poseganja v pristojnost pristojnih 

organov za sprejemanje sorazmernih in posebej prilagojenih ukrepov za zmanjšanje tveganja 

za širjenje okužbe. 
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POZIVAMO VAS za vnovično preučitev sprejetega ukrepa in sprejem dopolnitve izjem v 

8.členu dotičnega Odloka za delavce v prevozništvu (voznike). Obvezno karanteno za 

delavce v prevozništvu bi bilo treba odpraviti in omogočiti vrnitev v Slovenijo vsem delavcem 

v prevozništvu, ki se po počitku v svoji državi vračajo na delo v Slovenijo z osebnimi vozili. 

Prisluhnite pozivu gospodarstva in sprejmite ugodnejši režim prehajanja mej za 

voznike. 

S spoštovanjem, 

 

 

Milan Slokar, l.r., predsednik    Peter Pišek, l.r., predsednik  

Sekcije za prevoz blaga pri GZS    Sekcije za promet pri OZS  

 

 

 

 

 

 


