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 Ljubljana, 15. 1. 2021 
 
 
                         
Gospod Janez Janša, predsednik  
Vlada Republike Slovenije  
E: gp.kpv@gov.si   
 
Gospod Zdravko Počivalšek, minister  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  
E: gp.mgrt@gov.si 
 
 
 
Zadeva: Predlogi GZS za protikoronske ukrepe, ki jih sprejme Vlada RS 
 
 
 
Spoštovani, 
 
v nadaljevanju vam posredujemo GZS predloge sprememb začasnih odlokov Vlade RS. 
 
Lep pozdrav, 
 
 
 
Mag. Sonja Šmuc,  
Generalna direktorica GZS 

 
 
 
1. Sprostitev dejavnosti povsod, kjer so lahko spoštovani pogoji NIJZ in ki veljajo tudi za 

opravljanje odprtih/dovoljenih dejavnosti.  

Na področju trgovine je potrebno omogočiti vsem trgovinam enake pogoje pri prodaji blaga (npr. 

tudi trgovinam s tehničnim blagom naj se omoči, da lahko prodajajo artikle, ki jih prodajajo 

živilske trgovine).  

 
2. Prehajanje meja zaradi nujnih poslovnih razlogov brez napotitve v karanteno na domu ali 

brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 

Vlada je na seji dne 23. 12. 2020 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi 

gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, s katerim je 

izključila izjemo prehajanja meje zaradi nujnih poslovnih razlogov brez napotitve v karanteno na 

domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, z 

veljavnostjo od 25. 12. 2020 dalje.  
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Glede na praznične dneve je bil navedeni ukrep razumljiv in logičen. Pričakovanje gospodarskih 

družb v začetku novega leta, katerih večji del predstavlja poslovanje v tujini (v sosednjih 

balkanskih državah), je bilo, da bo prehajanje meja zaradi nujnih poslovnih razlogov ponovno 

uvrščeno na seznam izjem z Odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 

zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki je pričel veljati z dnem 2. 1. 2021. 

Pričakovanja se žal niso uresničila. Gospodarskim družbam nastaja gospodarska škoda, saj so 

poslovni obiski nujni za pridobitev bodočih poslov, prav tako pa podjetjem nastajajo nepotrebni 

stroški. Iz tega razloga apeliramo na Vlado Republike Slovenije, da s spremembo trenutno 

veljavnega odloka prehajanje meja zaradi nujnih poslovnih razlogov ponovno uvrsti med izjemo 

brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost 

virusa SARS-CoV-2 s povratkom v 24 urah po prehodu meje. Z določitvijo izjeme bo 

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

 
3.  Objava čistopisov veljavnih predpisov 

V času epidemije si v kratkih časovnih razmikih sledijo vedno novi protikrizni paketi ukrepov in 

sprememb zakonodaje, ki so postali zaradi množice različic in popravkov nepregledni. Zato 

predlagamo, da vlada v uradnem listu ob vsakokratni spremembi odlokov oziroma predpisov 

objavi čistopis zadnje verzije, ki velja do naslednje spremembe oziroma do časovnega roka, 

navedenega v sklepu. 

 
4. Podjetnikom, ki so bili registrirani od 1. 1. 2020 do razglasitve epidemije ni potrebno 

vračati prispevkov ali temeljnega dohodka v kolikor jim je bilo opravljanje dejavnosti 

onemogočeno z odlokom.  

 
5. MZZ in MGRT naj skozi diplomatske in druge kanale medvladnega sodelovanja z državami 

JV Evrope (Balkana) in članicami EU dosežejo dogovor, da lahko podjetniki na službenih 

poteh prestopajo meje z dokazilom o negativnem hitrem testu ali potrdilom, da so prejeli 

cepivo proti Covid-19. Hitri test ne sme biti starejši od 48 ur, veljaven pa je vsak hitri test, 

opravljen v državah članicah EU ali tistih ustanovah izven EU, s katerimi soglaša NIJZ. 

 


