
 

 

                   

ČLANEK 4/2021 

 

OBVEZNA TESTIRANJA NEKATERIH IZJEM, KI DNEVNO 

PREHAJAJO MEJO IN V CELOTI SPROSTITEV DEJAVNOSTI 

GRADBENIŠTVA OD 15.3.2021 

 

V ponedeljek 15.3.2021 začnejo veljati na podlagi »Odlokov COVID-19« pomembne novosti, ki 
vplivajo na delovanje gospodarskih dejavnosti in podjetništva. 
 
 

1. Obvezno testiranje nekaterih izjem, ki dnevno prehajajo mejo 
(čezmejni dnevni delovni migranti) 
 
Za te je testiranje obvezno enkrat tedensko od 15. marca naprej.  
 

Odlok je pomemben predvsem za podjetja, katera zaposlujete čezmejne dnevne delovne 
migrante iz drugih držav, ker le ta zahteva negativne teste za vstop v RS. 
 
Ti potniki oziroma državljani z ene ali druge strani bodo morali pri čezmejnem prehajanju 
predložiti negativni test na koronavirus, ki ni starejši od sedem dni. Gre za čezmejne delovne 
dnevne ali tedenske migrante, za osebe, ki občasno prehajajo mejo zaradi pomoči ali oskrbe 
oseb.  
Gre za tiste, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v izobraževanje. Otroci do vključno 12 leta so 
izvzeti, ne pa tisti, ki otroke v ta izobraževalni sistem vozijo. Enako velja za dvolastnike ali 
najemnike zemljišč.  
 
Torej, vsi ti morajo razpolagati z negativnim testom, ne starejšim od sedem dni. 
 
PCR test za te je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici 
schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih 
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na 
spletni strani NLZOH.  
 
HAG test za te je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici 
schengenskega območja. 
 
Povezava do Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 (UL RS št. 30/2021): https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021030.pdf  
 
 

 
 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021030.pdf


 

 

2. Karanteno je po novem možno zaključiti šele po petem dnevu in ne 
več že naslednji dan po začetku prestajanja karantene  
 

Karantena velja, če posameznik ob vstopu nima PCR ali hitrega antigenskega negativnega testa 
oziroma nima potrdila, da je bil cepljen oziroma da je bolezen prebolel. 
 

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-04-zacasno-spet-uvedena-rdeca-oranzna-in-rumena-
obarvanost-regij/  
 

3. V vseh statističnih regijah se v celoti sprošča dejavnost gradbeništva 
 

Ta izjema se začne uporabljati 15. marca 2021 in se uvršča pod dejavnosti, ki so lahko odprte 
brez testa za zaposlene. 
 

Vlada je 10.3.2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, velja pa do 19. marca 2021. 
 
Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je 
vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim podaljšuje obdobje veljavnosti trenutnega 
odloka. 
 
Vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-10-62-redna-seja-vlade-republike-slovenije/  
 

4. Podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o 
nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih 
odlokih do 19. marca 2021  
 

Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni (do 19.3.2021) se podaljšuje 
veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. 
 

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-10-62-redna-seja-vlade-republike-slovenije/ 
 

5. Vlada podaljšala epidemijo za 30 dni - razglasitev velja od 18. marca 
in traja trideset dni   
 
Pripravil:  

Roman Wolf, svetovalec 

SPOT svetovanje Pomurje (Pomurska gospodarska zbornica) 

 

Datum članka: 11.03.2021 

W:  https://www.spotpomurje.si  

        https://www.facebook.com/SPOTPomurje/  
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