
Jakob Grošl  

Tabelarni  prikaz 

ODLOKA o določitvi pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 

(Uradni list RS, št. 55/21 in 60/21)                                 

Krajšanje izrazov: 

besedilo odloka prilagoditev v prikazu Velja do 25. aprila  2021 
 
 
 

Obarvano besedilo označuje povezavo  
med določbami odloka –  

 

POIŠČITE POVEZAVO !!! 

Republika Slovenija RS 

Italijanska republika Italija 

Republika Avstrija  Avstrija 

Evropska unija  EU 

država članica  (EU, Schengen) država 

oziroma oz. 

12. točka prvega odstavka tega člena      ⇨navedba člena npr.:    
 

11./1-12 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Velika Britanija 

Združene države Amerike  ZDA 
 

 
člen 

 

D  O  L  O  Č  B  A  
 

 

K O N T R O L N E     T O Č K E 
 

 

 
1. 

 

 

 

 

Vstop v Republiko Slovenijo je dovoljen samo na kontrolnih točkah 
 
 

kategorija  A  - prestop meje je v skladu z določbami odloka dovoljen vsakomur 
 

 

kontrolne točke obratujejo neprekinjeno 
 

 

 
 
 
 
 

2., 
 
 
 
 

 

na cestnih povezavah v mejnem območju 
 

 

mednarodni……….…promet 

 

ITALIJA   
 

AVSTRIJA    
 

MADŽARSKA   
 

 

…zračni… 
 

…pomorski… 

1. 
2. 
3. 

Vrtojba – St. Andrea 
Fernetiči – Fernetti 
Škofije - Rabuiese 

1. 
2. 
3. 

 
4. 

 
5. 

Karavanke – Karawankentunnel 
Ljubelj – Loibltunnel 
Šentilj (avtocesta) –  
Spielfeld (Avtobahn) 
Gornja Radgona –  
Bad Radkersburg 
Gederovci - Sicheldorf 

1. 
2. 

Dolga vas – Redics 
Pince (avtocesta) – 
Torniyszentmiklos 
(Orzsagut) 

 

Letališča: 
 

● Ljubljana (Brnik)    
    (L. Jožeta Pučnika  

     Ljubljana) 
 

● Maribor (Slivnica)   
   (L. Edvarda Rusja-     

 

Mejna prehoda za 
mednarodni pomor-
ski promet: 

 
● Koper   
   (Capodistria) 
    
 

 

 



3.,  
 
 
 
 

4., 
 
 
 
 
 

5., 
 
 
 

6., 
 
 
 

7., 
 
 
 

8., 
 
 
 

9. 
 
 

 

 

    na Maribor) 
 

● Portorož  
 (Sečovlje/Sicciole)   
    (L. Portorož) 

● Piran (Pirano) 
     
 

 

kategorija  B   -  prestop meje je dovoljen le osebam,  
ki uveljavljajo eno izmed izjem iz 11. člena odloka   → 

 
in osebam iz obmejnih območij 

 

  
 

Obratovalec 
javnega letališča 
za mednarodni 
zračni… 

 

Upravljavec 
javnega pristanišča 
za mednarodni 
pomorski…. 

  

 

kontrolne točke obratujejo v času (navedene so ure), določenem z odlokom 
(čas obratovanja objavljen tudi na spletni strani policije) 

 

 

…promet zagotovi pogoje za vzpo-
stavitev kontrolne točke in izvajanje 
higienskih pogojev za preprečevanje 
širjenja bolezni COVID-19 v skladu z 
zahtevami NIJZ, objavljenimi na njihovi 
spletni strani. 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

 
4. 
 

 
5. 
 
6. 

Krvavi potok – Pesse  
(5.-23.) 
Robič – Stupizza    
(5.–23.)  
Predel–Predil  
(6.–9., 15.–18.) 
(nedelja in prazniki zaprto 
2. in 3.) 

Nova Gorica (Solkan) – 
Gorizia (Valico di 
Salcano)  (6.–21.) 
Neblo – Vallico di Venco 
(7.–9., 16.–19.) 
Rateče (6.–21.) 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
5. 
6. 

Holmec – Grablach    (5.–23.) 
Vič – Lavamund   (5.-23.) 
Šentilj – magistrala (5.-7., 17.-19.) 
Trate – Mureck (4.30 – 7.30,  
16.–20.) 
Jurij – Langegg (.–7.30, 16.–18.) 
Kuzma – Bonisdorf  (4.–23.) 

1. 
 

2. 

Hodoš   
(6.–8., 14.–15., 19.–20.) 
Čepinci   (6.–8, 14.–16.) 

 

Prestop državne meje izven kontrolnih točk ter časa obratovanja kontrolnih točk je dovoljen 
samo državljanom RS in državljanom držav EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v 
občini RS, ki meji na Italijo, Avstrijo ali Madžarsko 
ter državljanom Italije, Avstrije ali Madžarske in državljanom držav EU ali schengenskega območja, ki 
imajo prebivališče v administrativni enoti Italije, Avstrije ali Madžarske, ki meji na RS. 
 

 
 

 

Mednarodni potniški železniški promet se kontrolira  
na vstopnih in izstopnih železniških postajah ob prihodu oz. odhodu vlaka 

 

 

 

Policija za kontrolne točke vzpostavi stalni nadzor prehajanja kontrolnih točk v dogovoru z… 
 

 

 

…Ministrstvom za zunanje zadeve in z varnostnimi organi sosednjih držav 
 

 

…obratovalcem 
 

 

…upravljavcem 

 

Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk 
 

 

 

I Z V A J A N J E    K A R A N T E N E 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

 

Vlada RS določi države ali administrativne enote držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2  (→  rdeči 
seznam).    Rdeči seznam je sestavni del odloka, objavljen na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.  

 

 

Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada RS določi, da so na rdečem 
seznamu le posamezne administrativne enote te države. 

 

 

Osebe, ki prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso na rdečem seznamu, lahko vstopijo v RS brez napotitve v karanteno na domu.  
 

 

Enako kot države schengenskega območja se štejejo tudi Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino in Sveti sedež. 
 

 

Osebo, ki prihaja iz držav oz. administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen, če ob vstopu v RS 
predloži: 
 

1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-
2 z metodo PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema 
brisa in je opravljen državi EU, državi 
schengenskega območja, Veliki Britaniji ali ZDA 

2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, 
ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 me-

secev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela 

COVID-19  in od začetkov simptomov ni minilo več 
kot 6 mesecev 

ali 

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19,       
s katerim dokazuje, da je od prejema drugega 
odmerka cepiva COMIRNATY  Biontech/Pfizer 
preteklo najmanj 7 dni ali cepiva COVID-19 
Vaccine Moderna najmanj 14 dni, oz. od prejema 
prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine 
AstraZeneca ali cepiva Russia's Gamaleya 
National Centre of Epidemiology and Microbiology 
Sputnik V ali cepiva Johnson in Johnson COVID-19 
Vaccine Janssen najmanj 21 dni 
 

 

Potrdila o testiranju oz. cepljenju     se upoštevajo, če so bila izdana v državah EU oz. državah schengenskega območja, Veliki Britaniji ali ZDA. 
  

 

 

Če je v karanteno na domu napotena oseba, ki v RS nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo nasta-
njena.  Stroške, ki nastanejo s prestajanjem karantene, oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v RS nima prebivališča, ne more izkazati 
naslova bivanja, se mu vstop v RS dovoli le, če so zagotovljene ustrezne nastanitvene kapacitete za izvajanje karantene.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 

 

Vstop v RS se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi osebam, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu: 
 

1.osebi, ki je napotena na ali 
z opravljanja nalog medna-
rodnega prevoza in to ob pre-
hodu meje izkazuje s 
»Spričevalom za delavce v 
sektorju mednarodnega 
prevoza«  …… Iz listine se 
mora razbrati, da jo je napo-
til delodajalec 
 

2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali 
oseb v RS v gospodarskem prometu 
ali za tovorni ali potniški promet v 
tranzitu, če zapusti RS v 8 urah po 
vstopu v RS in osebi, ki izvaja prevoz 
blaga ali oseb iz RS v gospodarskem 
prometu in se v RS vrača v 8 urah po 
izstopu iz RS 

3. osebi, ki potuje v 
tranzitu čez RS in 
zapusti RS v najkraj-
šem času oz. najpoz-
neje v 12 urah po 
vstopu 

4. osebi z 
diplomatskim 
potnim listom 

5. predstavniku tujega varnost-
nega organa (policije ali pravo-
sodja), ki izvršuje uradno nalogo in 
zapusti RS takoj, ko je po izvršitvi 
naloge to mogoče, in predstavniku 
slovenskega varnostnega organa 
(policije ali pravosodja), ki izvršuje 
uradno nalogo in se iz druge države 
vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge 
to mogoče 
 

 

6. osebi, ki je bila prepeljana 
v RS z reševalnim ali sani-

 

7. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in 
prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim 

 

8. pripadniku služb 
zaščite in reševa-

 

9. pripadniku 
Slovenske vojske, 

 

10. pripadniku policije ali usluž-
bencu državnega organa, ki se 



tetnim vozilom, in spremlje-
valnemu zdravstvenemu 
osebju v tem vozilu 

članom, ki ni napoten v karanteno na 
domu oz. mu ni zavrnjen vstop v RS 

nja, zdravstva, poli-
cije, gasilcev ali drugi 
osebi, ki izvaja hu-
manitarne prevoze 
ali nudi pomoč pri 
reševanju in odpravi 
posledic 
elementarnih nesreč, 
in se čez mejo 
vrača v 24 urah po 
prehodu meje 
 

ki se vrača iz med-
narodne operacije 
ali misije 

vrača z napotitve na delo v tujini, ter 
uslužbencem državnih organov in 
akreditiranim novinarjem na 
službeni poti v tujini   
 

 

11. osebi, ki dnevno ali ob-
časno prehaja mejo zaradi 
vključenosti v vzgojo, izo-
braževanje ali znanstveno 
raziskovanje v RS ali državi 
EU ali schengenskega ob-
močja in to izkazuje z 
ustreznimi dokazili 
 

 

12. dvolastniku ali najemniku zem-
ljišča v obmejnem območju ali na 
obeh straneh državne meje, ki preha-
ja državno mejo s sosednjo državo 
zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-
gozdarskih del in se vrača čez mejo 
najpozneje v 10 urah po prehodu 
meje 

 

13. osebi, ki mejo 
prehaja iz nujnih 
razlogov, vezanih 
na odpravo nepo-
sredne nevarnosti 
za zdravje, življenje, 
premoženje, nasta-
nek materialne ško-
de, ali iz poslovnih 
razlogov in se vrača 
čez mejo v 12 urah 
po prehodu meje.  
 

 

14. osebi, ki pre-
važa osebo iz 11. 
točke in se čez 
mejo vrne takoj po 
opravljenem 
prevozu 

 

 

 

Oseba mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v RS,     
 

pogoje za osamitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.  
 
 

Vstop v RS  se brez napotitve v karanteno na domu   dovoli tudi osebam,   ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, 
če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 7 dni od dneva odvzema brisa: 
 
 

 

1. čezmejnemu dnev-
nemu delovnemu mi-
grantu, ki ima delovno 
razmerje v eni od članic 
EU ali drugi državi 
schengenskega območ-
ja, za kar ima dokazilo 
oz. s podpisano izjavo 
utemelji razlog za pre-
hajanje meje kot dnevni 
delovni migrant, in se 

 

2. osebi, ki je napote-
na na ali s čezmejnega 
opravljanja storitev v 
eni od držav EU ali 
schengenskega območ-
ja, za kar ima dokazilo 
oz. s podpisano izjavo 
utemelji razlog za 
prehajanje meje in se 
vrača najkasneje v 5 
dneh po prehodu meje 

 

3. osebi, ki je naroče-
na na zdravstveno 
storitev v RS in se čez 
mejo vrne takoj po 
opravljeni storitvi. Če 
je na zdravstveno sto-
ritev naročena mlado-
letna oseba, lahko pod 
enakimi pogoji vstopi 
njen skrbnik, če 
potujeta skupaj 

 

4. osebi, ki mejo pre-
haja iz družinskih 
razlogov zaradi izvaja-
nja starševske skrbi in 
stikov z otrokom ali za-
radi vzdrževanja stikov 
z zakoncem, zunajza-
konskim partnerjem, 
partnerjem iz sklenjene 
in nesklenjene partner-
ske zveze, in se čez 

 

 
 



vrača v 5 dneh po 
prehodu meje 

mejo vrača v 72 urah 
po prehodu meje 
 

 

Vstop v RS se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge države 
ER ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, 
vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje, če 
predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.  
 

 

Izjeme  (11./1-12, 11./3-4 in 11./4)  v delu, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v osebni 
lasti, najemu ali uporabi, veljajo tudi za ožje družinske člane posameznika in ostale osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu 
prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.  
 

 

PCR ali HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi Evropske unije ali državi schengenskega območja, Veliki Britaniji ali ZDA 
 

 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Po navodilih epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS lahko zdravstvena 
služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo. 

 

 

Osebi, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se vstop v RS ne dovoli, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla 
zapustiti ozemlja RS. 

 

 

Vstop v RS se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v RS ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 ali izkazuje očitne 
bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez RS ob upoštevanju priporočil NIJZ.  

 

 

Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v 
katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v RS dovoli vstop in tranzit čez RS z lastnim vozilom po najkrajši poti 
v 6 urah po vstopu.  
 

 

Državljanu RS ali tujcu s prebivališčem v RS, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ali 
kažeta očitne znake okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar ne potrebujeta sanitetnega prevoza, ter želita prestajati karanteno oz. izolacijo v 
RS, policija na podlagi najave pristojnega organa v RS dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bosta 
prestajala karanteno oz. izolacijo. 

 

13. Vlada RS preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj. 
 

 
 

14. 
Z uveljavitvijo tega  odloka preneha veljati Odlok o določitvi pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Ur. l. RS,  
št. 46/21). 

 

15. 
 

Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 25. aprila 2021. 
 

 

GLEJTE  NOVO  PRILOGO  (Uradni list RS, št. 60/21) ! 

Oblikovano:   11. in  15. aprila 2021 

 

 


