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ZADEVA: Ureditev prehoda slovensko - hrvaške meje za napotene delavce, ki opravljajo 

čezmejne storitve v Sloveniji oz. na Hrvaškem 
 
 
Spoštovani, 
 
v zvezi z »Odlokom 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«, ki odreja sedemdnevno karanteno ob vstopu v Slovenijo od sobote, 11. 
aprila 2020 (razen za čezmejne dnevne oz. tedenske delovne migrante, osebe, ki izvajajo prevoza 
blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v 
tranzitu ter nekatere druge izjeme) in predmetnimi uredbami na hrvaški strani, posredujemo 
skupno pobudo Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Hrvaške gospodarske zbornice (HGK), 
da se uredi tudi status in način prehajanja meja za napotene delavce, ki jih omenjena uredba ne 
obravnava kot posebno skupino. 
 
V primeru napotenih delavcev, gre za osebe, ki niso zaposlene v sosednji državi, ampak potujejo 
v njo zaradi izpolnitve pogodbenih obveznosti, ki vključujejo izgradnjo, montažo, vzdrževanje, 
servisiranje in podobne operacije povezane z dobavljenim blagom. V mnogih primerih ne gre za 
vsakodnevne prehode meje teh oseb, ampak se dela opravljajo v zaključenem časovnem 
obdobju z bivanjem v državi gostiteljici. Gre za uveljavljene poslovne prakse, ki se izvajajo tako z 
napotenimi delavci iz Slovenije na Hrvaško kot tudi v obratni smeri. 
 
Ker so ti delavci obravnavani na način, da jim je vstop v državo prejemnico prepovedan ali otežen 
(7 dnevna karantena/izolacija) na GZS in HGK ocenjujemo, da nastaja poslovna škoda in 
negotovost, ki jo je možno omiliti na način, da se tem delavcem omogoči prehajanje državne 
meja (in bivanje) podobno kot je to urejeno za dnevne migrante. Poslovni interes je vzajemen. 
 
Posebej pereč je problem na področju gradbeništva saj so dela in vodenje projektov povezana s 
primopredajo dokumentacije in tehničnimi prevzemi objektov. Podjetja ne morejo izpolniti 
pogodbenih obveznosti, nastaja gospodarska škoda. 
 
Prav tako predlagamo, da se kot izjeme upoštevajo serviserji, ki opravljajo nujna servisna dela. 
V primeru okvare ali neopravljenega rednega servisa se lahko proizvodni procesi popolnoma 
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ustavijo. Pogosto se servisi, zaradi usposobljenosti in garancijskih pogojev, lahko izvedejo samo 
s serviserjem podjetja, ki je proizvajalec ali prodajalec specifične naprave. V kolikor se za tujega 
serviserja odredi karantena, lahko posamezni proizvodni procesi obstanejo za najmanj 7 dni. 
 
Kot primer ureditve prehodov (in bivanj) napotenih delavcev navajamo avstrijsko prakso, ki med 
dnevne migrante brez obveznosti predložitve negativnega COVID-19 testa oz. odreditve 
karantene uvršča tudi:  
 
- osebe, ki izvajajo obsežnejša dela (v Avstriji) v zaokroženem časovnem okviru, znotraj 

katerega morajo večkrat in redno prestopiti mejo, 
- osebe, ki po prestopanju meje (v Avstriji) več dni izvajajo svoje delo v notranjosti in tam tudi 

prenočijo, če se po poteku obdobja redno vračajo v svoja bivališča v sosednjih državah. 
 
(podrobneje v depeši VDU200368/07.04.2020) 
 
Te osebe naj imajo v Sloveniji oz. na Hrvaškem urejeno prebivališče, pri delu naj upoštevajo 
priporočila nacionalnih služb za javno zdravje in v času bivanja v Sloveniji oz. na Hrvaškem naj 
živijo izolirano od okolice. 
 
GZS in HGK predlagata in pozivata pristojna ministrstva in službe v Sloveniji in na Hrvaškem, da 
navedeno problematiko uredijo v interesu prizadetih gospodarskih družb ob hkratnem 
zagotavljanju zaščite javnega zdravja. 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 
mag. Sonja Šmuc       
Generalna direktorica GZS                                                                                                                        

 
 
 
Priloga:  

- dopis naslovljen 17.4.2020 na pristojne institucije Republike Hrvaške s strani HGK, 2 
strani 

 
 
V vednost poslano: 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije 
gp.mddsz@gov.si   

- Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, gp.mzz@gov.si  
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