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ZADEVA:  Razširitev izjem Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 

zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in Odloka o začasni 

prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 

 

 

Spoštovani,  

 

v gospodarstvu se zavedamo, da sta varnost in zdravje ljudi na prvem mestu, zato vladnim 

ukrepom, ki bodo veljali v obdobju med 1. in 11. aprilom, ne oporekamo. Nasprotno, 

gospodarski subjekti se jim bodo pri svojem poslovanju v največji možni meri prilagodili. Res pa 

je, da načrtovani ukrepi različne dejavnosti različno omejujejo. Industrija kot taka lahko v 

obdobju t. im. lockdowna s prilagoditvami deluje. Velik problem pa ji predstavlja zagotovitev 

zadostnega števila ljudi na delovnih mestih - predvsem zaradi oteženega prehajanja meje in 

problemov zagotovitve varstva otrok za zaposlene.  

 

Po sprejetju Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21)  in Odloka o začasni 
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prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 

samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 46/21) smo na Gospodarski zbornici 

Slovenije prejeli ogromno število vprašanj zaskrbljenih članov, ki se nanašajo na zgoraj omenjena 

Odloka, zato želimo Vlado Republike Slovenije ponovno spomniti na naša že izražena stališča in 

vas prosimo, da v navedenih odlokih: 

 

- čezmejno napotene delavce, tedenske delovne migrante in prehajanje meje zaradi 

nujnih poslovnih razlogov nujno izenačite s čezmejnimi delovnimi dnevnimi migranti,  

- hkrati pa kot izjemo glede nujnega varstva v vrtcih in prvi triadi OŠ dodate tudi 

zaposlitve pri delodajalcih, ki so potrebne za izvajanje nujnih aktivnosti varnega 

delovanja in poslovanja. 

 

Podrobneje naša stališča pojasnjujemo v nadaljevanju: 

 

I. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 

nalezljive bolezni COVID-19 

 

Slovenska podjetja v veliki meri čezmejno opravljajo storitve, največ v sosednjih državah. 

Številna med njimi so v fazi izvajanja oziroma še dokončanja del, ki jih opravljajo njihovi delavci. 

Glede na spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 predlagamo, da se čezmejno napotene delavce, 

tedenske delovne migrante in prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov nujno izenači s 

čezmejnimi delovnimi dnevnimi migranti, ki so v Odloku določeni kot izjema. Za čezmejno 

napotene delavce v tujini in vse delavce migrante morajo veljati enaka pravila, prav tako za 

prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov.  

 

Glede na to, da gre za pomemben segment gospodarstva, vljudno prosimo za čimprejšnje 

ukrepanje in spremembe. Prav tako predlagamo, da se Odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu 

RS, št. 46/2021 z dne 28.3.2021, v 11. členu v 1. odstavku 1. točka dopolni tako, da se doda tudi 

osebe iz 1. točke 5. odstavka 9. člena (negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2). 

 

II. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 

 

V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je zapisano, da med drugimi izjemami prepovedi 

zbiranja ljudi v teh zavodih ne velja za vrtce in učence od 1. do 3. razreda za izvedbo nujnega 

varstva.  

 

Nujno varstvo in pouk na daljavo se izvede za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od 

staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu 

Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ali v poklicnih 

gasilskih enotah. V skladu s 1. odstavkom 4. člena Zakona o kritični infrastrukturi so sektorji 
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kritične infrastrukture sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s 

pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-

komunikacijskih omrežij in sistemov. 

 

Opozarjamo, da je v gospodarskih družbah izven dejavnosti, navedenih v zgornjem odstavku, 

prisotnost ključnih zaposlenih na delovnih mestih pogosto nujna tudi zaradi izrednih nalog, ki 

med drugim zagotavljajo zdravje in varnost na delovnih mestih. Zato prosimo za razumevanje in 

predlagamo, da se 2. odstavek 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja razširi in se kot izjemo doda tudi  zaposlitve  pri delodajalcih, ki 

so potrebne za izvajanje nujnih aktivnosti varnega delovanja in poslovanja, kar zaposleni 

dokazujejo s potrdilom delodajalca o nujnosti prisotnosti na delu. 

 

III. Sklep 

 

Glede na zgoraj navedeno predlagamo, da se  

 

1. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 dopolni na način, da se čezmejno napotene 

delavce, tedenske delovne migrante in prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih 

razlogov nujno izenači s čezmejnimi delovnimi dnevnimi migranti, ki so v tem Odloku 

določeni kot izjema.  

2. v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 spremeni 1. točka 1. odstavka 11. člena, in 

sicer tako, da se glasi: »1. osebe iz 2. ali 3. ali 5. točke petega odstavka 9. člena tega 

odloka.« 

3. 2. odstavek 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja razširi in se kot izjemo doda tudi zaposlitve pri delodajalcih, ki 

so potrebne za izvajanje nujnih aktivnosti varnega delovanja in poslovanja, kar 

zaposleni dokazujejo s potrdilom delodajalca o nujnosti prisotnosti na delu. 

 

Želimo si, da bi naše predloge upoštevali in tako industriji omogočili čim bolj nemoteno 

poslovanje v teh resnično zahtevnih časih. 

 

S spoštovanjem,  

 

 

 

 

Mitja Gorenšček 

Generalni direktor GZS 

 

 

 

 


