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ZADEVA:  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19  

 

 

 

 

Spoštovani,  

 

s sprejetjem Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 204/20 in 2/21) in Odloka o določitvi 

pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-

19 in (Uradni list RS, št. 5/21 s spremembami, v nadaljevanju: Odlok) je bila črtana izjema za 

vstop brez negativnega testa in karantene v primeru nujnih poslovnih razlogov. 

 

Opozarjamo, da veliko podjetjem pridobivanje negativnega testa oz. testiranje predstavlja 

dodatne omejitev pri poslovanju, še posebej v primeru raznih servisov in popravil, ki zahtevajo 

odpravo napak v najkrajšem možnem času. Podjetja zaradi potrebnega testiranja velikokrat 

zamujajo z odpravo napak v pogodbeno dogovorjenih rokih, saj pridobivanje negativnega testa 

oz. testiranje terja čas, prav tako velikokrat testa zaradi prezasedenosti izvajalcev testiranja ni 

mogoče opraviti v istem dnevu.  

 

Poudarjamo, da so slovenska podjetja gospodarsko zelo močno povezana s sosednjimi državami 

in nezmožnost prehoda meje brez napotitve v karanteno oz. samo pod pogojem predložitve 

negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 že v tako težkih časih predstavlja 

dodaten strošek, ki si ga določena podjetja ob večkratnih nujnih prehodih težko privoščijo. Prav 

tako gospodarskim družbam nastaja gospodarska škoda, saj so poslovni obiski nujni za 

pridobitev bodočih poslov. 
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Skladno z navedenim predlagamo, da med izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi 

ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG), doda izjema prehoda meje v primerih nujnih 

poslovnih razlogov s povratkom v 24 urah po prehodu meje. Z določitvijo izjeme bo 

gospodarskim družbam omogočeno nemoteno poslovanje ter pridobivanje novih poslov v tujini. 

 

S spoštovanjem,  

 

 

 

Mag. Sonja Šmuc 

Generalna direktorica GZS 

 

 

 

Poslano v vednost: 

- Kabinet Predsednika Vlade Republike Slovenije, gp.kpv@gov.si; 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gp.mgrt@gov.si. 
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