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Trgatve na hrvaškem - strokovno mnenje policije

V naslednjih dneh se pričakuje začetek trgatev (vinogradi, kmetije, gozdovi), ki bodo tudi na
dvolastniških območjih (tako Slovencev na Hrvaškem, kot obratno). Pričakuje se tudi, da
dvolastniki sami ne bodo mogli izvesti vseh del v vinogradih. Ker je pri občanih zagotovo veliko
negotovosti in vprašanj v zvezi tega področja vam pošiljamo strokovno mnenje Policije v zvezi
načina in pravil za prehajanje državne meje pri izvedbi trgatve v skladu z veljavnimi Odloki
Vlade zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19.
»Obveščamo vas, da se lahko za osebe, ki bodo izvajale pomoč dvolastnikom uporablja 3.
točko, 1. odstavka, 10. člena Odloka o odrejanju iz izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni Covid – 19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na
notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, Ur. l. RS št. 112/20 in 115/20, (»Osebo v
gospodarskem prometu ali dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z ustreznimi dokazili o
opravljanju prometa ali dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini. Kadar gre za osebo, ki je
zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji, in pri tem biva v Republiki
Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki
Sloveniji«).
Takšen dvolastnik ali zakupnik mora predhodno posredovati podatek kdo bo opravljal dejavnost
in dokazilo, da je lastnik vinograda, oljčnega nasada..... pri tem je pomembno tudi upoštevati
določila Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Tudi v primeru, da
gre samo za sosedsko pomoč, sorodstveno pomoč ali nujno delo, mora oseba - lastnik
predložiti ustrezno dokazilo in seznam oseb ter časovnico kdaj bodo aktivnost izvedli. Seveda
pa morajo pri tem osebe ob prehodu meje tudi predložiti negativni izvid testa na prisotnost
SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske
unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to
objavi na svoji spletni strani (https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73 ).«
S spoštovanjem,
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Poslati:
- Občina Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci - (elektronsko)
- Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava/Lendva - (elektronsko)
- Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer - (elektronsko)
- Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje - (elektronsko)

