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Prehajanje državne meje z oseb, ki imajo v lasti ali najemu zemljo v
sosednji državi (dvolastniki) - odgovor
Vaše dopis št. 166-1/2020-1007 dne 1.9.2020

Zveza:

Spoštovani.
Prejeli smo vaš dopis, navedeno pod gornjo zvezo z dne 1.9.2020, v katerem nas prosite za
pojasnilo oziroma pomoč in navodilo, na kakšen način bodo lahko prijatelji in sorodniki šli
pomagat dvolastnikom pri jesenskih ali drugih podobnih opravilih. Pri tem predlagate sistem
evidentiranja prehodnikov meje z navedbo naslova opravljanja pomoči in vračilo v Republiko
Slovenijo v roku 24 ur.
Trenutno veljavni Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljivih
bolezni COVID – 19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih
mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št 112 in 115/20) v 10. člena
predpisuje več izjem od odreditve karantene pri prehodu državne meje oziroma vstopu v
Republiko Slovenijo.
Vlada Republike Slovenije je 29.8.2020 sprejela sklep (št.22500-13/2020/9) s katerim je
odločila, da za sosednje države, ki so na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko
(rdeči seznam) veljajo vse izjeme iz prvega odstavka 10. člena odloka, razen 17. točke. To velja
tudi za Republiko Hrvaško.
V primeru dvolastnikov bi veljalo upoštevati 14. in 15. točko 1. odstavka 10. člena, ki navajata,
da omejitve ne veljajo za:
14. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih
razlogov in se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne
več kot 48 ur po prehodu meje ter predloži ustrezno dokazilo;
15. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh
državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del:

Ker se bliža čas trgatev in pobiranja drugih pridelkov (npr. žetje koruze) smatramo, da se lahko
pomoč pri izvajanju teh del s strani sorodnikov, pomočnikov in trgačev obravnava enako kot
osebe iz 14. člena (nujni osebni ali poslovni razlogi) z podlago iz 15. člena (dvolastnik ali
najemnik zemljišč). Pri tem pa je potrebno dokazovati nujnost in upravičenost prehajanja meje
na dnevni ravni.
Glede na vaš predlog bi definiranje neodložljivih osebnih oziroma poslovnih razlogov lahko
dokazovali na način, da Občina izda potrdilo dvolastnikom ali najemnikom zemljišč, v katerem
se izkazuje upravičenost in nujnost, prav tako se na potrdilo navede seznam oseb (sorodniki,
pomočniki, trgači). Namen potrdila mora biti izključno za prehod meje, osebe, ki so navedene
na seznamu pa morajo mejo prehajati skupaj in se vrniti v najkrajšem času, ki je potrebno za
izvedbo opravila.
Lep pozdrav.
mag. Lado Bradač
generalni direktor
višji sekretar

Poslano:
– naslovniku, po elektronski pošti
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