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Številka:  843-21/2020/55
Ljubljana, 19. 1. 2021
EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-
CoV-2) – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije  na ……. seji, dne ……………. sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja 
novega korona virusa (SARS-CoV-2).

Številka:
V Ljubljani, dne 

dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Priloga:
 Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2) 

Prejmejo:
 ministrstva
 vladne službe
 Policija

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja policije

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/



5. Kratek povzetek gradiva:
Poročilo o izvedenih ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa. Ker so 
navedeni podatki zbrani ročno (niso pridobljeni iz evidenc), dopuščamo možnost manjših odstopanj. 
Policija namreč sme voditi le evidence, ki jih opredeljuje 123. člen Zakona o nalogah in pooblastilih 
Policije.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Finančnih posledic za delo MDS ni.

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,

DA/NE



− delovanje občin,
− financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: ………

V razpravo so bili vključeni: 

 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Aleš Hojs
minister

Prilogi:

 predlog sklepa Vlade Republike Slovenije
 Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2)



PRILOGA:

Številka:
V Ljubljani, dne

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,  65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na….. seji dne….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega 
korona virusa (SARS-CoV-2).

dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Priloga:
 Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2) 

Prejmejo:
 ministrstva
 vladne službe
 Policija
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POROČILO O UKREPIH POLICIJE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NOVEGA KORONA VIRUSA 
(SARS-COV-2)

Posredujemo podatke o izvedenih ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa. Ker 
so navedeni podatki zbrani ročno (niso pridobljeni iz evidenc), dopuščamo možnost manjših 
odstopanj. Policija namreč sme voditi le evidence, ki jih opredeljuje 123. člen Zakona o nalogah in 
pooblastilih Policije.

Zaradi poslabšanja situacije in ponovnega širjenja novega koronavirusa, ki povzroča nalezljivo 
bolezen COVID-19, je Vlada RS na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
(Ur. l., št. 33/06 – UPB in 49/20 - ZIUZEOP) 18. 10. 2020 izdala Odloka o razglasitvi epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Ur. l., št. 146/20) za 30 dni, odlok je 
začel veljati 19. 10. 2020.

Sprejet je bil Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju 
ZZUOOP) (Ur.l. 152/20, 23. 10. 2020), ki je začel veljati 24. 10. 2020.

Gre za interventni zakon, s katerim se poleg preostalih izjem odstopa tudi od določb Zakona o 
nalezljivih boleznih (v nadaljevanju ZNB), in sicer med drugimi tudi v določitvi novih (dodatnih) 
nadzornih in prekrškovnih organov za posamezne kršitve določb ZBN.

V skladu z določili drugega odstavka 17. člena ZZUOOP ob hkratnem upoštevanju 15. člena, je 
Policija (poleg občinskega redarstva) pristojen nadzorni in prekrškovni organ za kršitve ukrepov iz 2. in 
3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB, če le-te ugotovi pri izvajanju svojih izvirnih pristojnosti iz 4. 
člena ZNPPol. 

Vlade RS je v zadnjem tednu sprejela naslednja odloke, objavljena v Uradnem listu RS, št. 5/2021, 
14. 1. 2021, ki neposredno vpliva na delo policije:

 Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki 
začne veljati 17. 1. 2021 in velja 60 dni;

 Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. Z 
omenjenim odlokom sta do 22. 1. 2021 podaljšana tudi Odlok o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in Odlok o začasni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in

 Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19, ki je začel veljati od sobote, 16. 1. 2021 od 00.00 dalje. Odlok je 
dodal novo izjemo prehajanja meje brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve 
negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za dvolastnike ali najemnike 
zemljišča v obmejnem območju zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del, 
skrajšal veljavnost hitrega antigenskega testa iz 48 na 24 ur od odvzema brisa, omogočil 
prekinitev karantene na domu tudi s hitrim antigenskim testom brez časovne omejitve od 
dneva napotitve v karanteno in spremenil seznam rdečih držav.

Policija sproti spremlja aktivnosti na terenu v zvezi s prijavljenimi, predvsem pa neprijavljenimi javnimi 
shodi (teh je bilo več kot 90 %). Na neprijavljenih javnih shodih je po Zakonu o javnih zbiranjih za red 
odgovorna policija. Ker policije na neprijavljenih shodih nima sogovornika (organizatorja), ukrepe za 
zagotavljanje reda opredeli sama, upoštevajoč ustavno pravico do mirnega zbiranja, načelo taktičnega 
preudarka in načela sorazmernosti. 

Ob ponovni razglasitvi epidemije in s tem povezanih ukrepov za zajezitev širjenja novega 
koronavirusa, predvsem pa omejitve gibanja med 21.00 in 06.00 uro, ki je začela veljati dne 20. 10. 
2020, so se na družbenih omrežjih pojavili pozivi na proteste proti t.i. policijski uri.

Civilna iniciativa "Maske dol", je 13. 1. 2021 ob 13.30 uri organizirala javni shod na Trgu republike v 
Ljubljani, pod naslovom "Enotni in svobodni", kljub temu, da je bil shod s strani UE Ljubljana 
prepovedan. Zbralo se je cca. 200 udeležencev. Na protestu je potekalo več govorov, predvsem proti 
ukrepom Vlade Republike Slovenije za zajezitev novega koronavirusa. Shod je bil zaključen ob 16. uri. 
Policisti so na kraju izvajali postopke s kršitelji Zakona o nalezljivih boleznih. Ugotovljenih je bilo 224 
kršitev Zakona o nalezljivih boleznih, 6 kršitev Zakona o osebni izkaznici in 1 kršitev Zakona o varstvu 
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javnega reda in miru. Zoper eno osebo so bila uporabljena tudi prisilna sredstva (telesna sila in 
sredstva za vklepanje in vezanje).

T.i. Petkovi protesti so 15. 1. 2021 potekali le v Ljubljani, s sloganom "Da uporu, ne teorijam zarote". 
Udeleženci protesta so ob 18.45 uri na stavbo na Šubičevi ulici 4, kjer je sedež stranke SMC, nalepili 
več plakatov (velikost A3) na katerih je bil predvolilni plakat stranke SMC. Zbralo se je 15 udeležencev 
shoda, ki so v rokah držali podobe poslancev SMC z netopirjevimi krili, prebrali pa so tudi vsebine 
plakatov. Ob 20.45 uri so se razšli, plakate pa pustili na stavbi (kršitev v zvezi nedovoljenega 
plakatiranja se še preverja – Odlok o oglaševanju), ugotovljenih pa je bilo 5 kršitev Zakona o 
nalezljivih boleznih.

Petkovi protesti bodo potekali tudi v petek 22. 1. 2021, saj se poziv nanaša na protestiranje do 
preklica oz. do padca vlade (tudi tokrat s sloganom "Da uporu, ne teorijam zarote"). 

Posamezniki iz civilne iniciative "Maske dol" so pozvali na nova protesta, dne 23. 1. 2021 ter 8. 2. 
2021 ob 12.00 uri, ki naj bi prav tako potekala na Trgu republike v Ljubljani.

Prav tako se je na spletu pojavil poziv na protest proti zaprtju šol, in sicer za dne 20. 1. 2021 ob 16. uri 
na Trgu republike v Ljubljani ("TAKOJ odprite šole").

Policija za zagotovitev varnosti intenzivno zbira varnostno pomembne informacije ter se pripravlja za 
operativno izvajanje nalog. 

Od 1. 5. 2020 do 18. 1. 2021 je bilo po državi skupaj 406 javnih shodov, na katerih so protestniki 
izražali predvsem nestrinjanje z delom Vlade Republike Slovenije in z odrejenimi ukrepi za zajezitev 
novega koronavirusa.

Policisti so na javnih shodih (skupno 406) v času od 1. 5. 2020 do 18. 1. 2021 izvedli naslednje ukrepe 
(podatki se zbirajo ročno):

1. Na navedenih dogodkih je policija ugotovila naslednje število kršitev predpisov: 
- Zakon o nalezljivih boleznih: 747
- Zakon o javnih zbiranjih: 53
- Zakon o varstvu javnega reda in miru: 146
- Zakon o osebni izkaznici: 31
- Zakon o pravilih cestnega prometa: 69
- Zakon o tujcih: 4
- Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih: 6
- Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami: 2
- Zakon o prijavi prebivališča: 1
- Zakon o zasebnem varovanju: 5
- Zakon o orožju: 3
- Zakon o motornih vozilih: 1
- Zakon o voznikih: 1
- Uredba o odpadkih: 5

2. Na navedenih dogodkih je policija prav tako zbirala obvestila in obravnavala okoliščine, ki so v 
času obravnavanja kazale na sum storitev 48 kaznivih dejanj: 
- 299. čl. KZ-1 (preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi): 4
- 300. čl. KZ-1 (napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti): 8
- 301. čl. KZ-1 (sodelovanje v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje): 1
- 135. čl. KZ-1 (grožnja): 14
- 314. čl. KZ-1 (povzročitev splošne nevarnosti): 1
- 177. čl. KZ-1 (prenašanje nalezljivih bolezni): 2
- 297. čl. KZ-1 (javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti): 2
- 220. čl. KZ-1 (poškodovanje tuje stvari): 14
- 122. čl. KZ-1 (lahka telesna poškodba): 1
- 123. čl. KZ-1 (huda telesna poškodba): 1
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3. Pri izvajanju nalog javne varnosti na varovanju javnih shodov so policisti uporabili naslednja 
pooblastila: 
- Ugotavljanje identitete: 762
- Prisilna sredstva: 115 (od tega 1 x vodni curek, 5 x naboji za pasivizacijo – penasti naboji, 2 x 

konjenica kot prisilno sredstvo in 16 x plinska sredstva)
- Prijetje osebe na podlagi razpisa iskanja: 1
- Pridržanje: 12
- Privedba: 18

Pri varovanju javnih shodov je 16 policistov utrpelo lahke telesne poškodbe.

Tabela – pregled ukrepov policije v času veljave ukrepov za preprečevanje okužbe z nalezljivo 
boleznijo SARS-CoV2

DATUM UKREPA

Število 
krajev, kjer 

je bila 
izvedena 
kontrola

Prejete 
prijave o 
kršitvah 
odloka

Lastne 
ugotovitve
o kršitvah 

odloka

Opozorilo ali 
ukaz po 

ZNPPol ali ZNB 
(PKP5)

Prekrškovni 
postopek 
po ZNB 
(PKP5)1

Prekršek po 
22.čl. 

ZJRM-1

Kaznivo 
dejanje 
po 177. 
čl. KZ-1

Predlog 
na ZIRS 

po 
Odloku

20. 3. - 31. 3. 2020 6.775 150 365 239 1 0 258

1. 4. – 30. 4. 2020 113.894 2147 7414 4823 71 0 6104

1. 5. – 31. 5 2020 68.806 237 679 438 16 0 595

1. 7. – 31. 7. 2020 36.967 37 128 299 0 2 30

1. 8. – 31. 8. 2020 33.292 28 8 8 0 1 12

1. 9. – 30. 9. 2020 32.988 47 42 57 0 0 67

1. 10. – 31. 10. 2020 47.299 628 2.336 1.431 675 17 0 706

1. 11. – 30. 11. 2020 73.041 962 6.281 4.308 3.108 37 0 112

1. 12. – 31. 12. 2020 70.701 631 4.659 3.486 2.020 16 0 18

1.1. – 18.1. 2021 39.754 214 2.589 1.949 1.099 6 0 14

SKUPAJ 523.517 5.081 24.501 17.038 6.902  164   3 7.916

Leto 2020:

20. 3. – 31. 12. 2020 483.763 4.867 21.912 15.089 5.803 158 3 7902

Zadnji teden:

12. 1. – 18. 1. 21 15.729 92 1.237 967 431 3 0 5

V obdobju od 12. 1. 2021 do 18. 1. 2021 je bilo:

- obravnavanih 62 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo (v primerljivem tednu 
lanskega leta je bilo obravnavanih 143 oseb); 

- tujim varnostnim organom vrnjenih 31 oseb, od tega 29 na Hrvaško (v primerljivem tednu 
lanskega leta je bilo tujim varnostnim organom vrnjenih 93 oseb, vsi na Hrvaško).

                                                            
1

Policija je prekrškovni organ s sprejetjem ZZUOOP, ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020
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V obdobju od 1. 1. 2021 do 18. 1. 2021 je bilo:

- obravnavanih 169 ilegalnih migrantov (v enakem časovnem obdobju lanskega leta je bilo 
obravnavanih 328 ilegalnih migrantov);

- vrnjenih 60 oseb, od tega 57 na Hrvaško (v enakem časovnem obdobju lanskega leta je bilo 
tujim varnostnim organom vrnjenih 207 oseb, vse na Hrvaško).

V letu 2021 je policija do 18. 1. 2021 obravnavala 2 primera, v katerih so bil prijeti 3 tihotapci ljudi (2 
tujca ter 1 slovenski državljan) z 19 nezakonitimi migranti. Zoper 3 tihotapce ljudi je bil odrejen pripor. 

PU Koper je obravnavala 1 dogodek, v katerem je bil prijet 1 tihotapec ljudi (1 slovenski državljan), pri 
čemer je bil zoper 1 osebo odrejen pripor. PU Maribor je obravnavala 1 dogodek, v katerem sta bila 
prijeta 2 tihotapca ljudi (2 tujca), pri čemer je bil zoper 2 osebi odrejen pripor. 

V času od 11. do 18. 1. 2021 je policija obravnavala 2 primera, v katerih so bili prijeti 3 tihotapci ljudi (2 
tujca ter 1 slovenski državljan) z 19 nezakonitimi migranti. Zoper 3 tihotapce ljudi je bil odrejen pripor. 

Tabela št. dogodkov v katerih so bili prijeti sprovajalci po mesecih 2020 – 2021:

Mesec 2020 2021

1 18
2 12
3 8
4 4
5 4
6 17
7 26
8 41
9 37

10 19
11 17
12 13

 vsota 216 0
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Izvajanje Odloka o odrejanju in 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 ter Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Ur l. RS, št. 5/21)

V skladu z 10. in 12. členom ZZUOOP in Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (do 16. 1 2021 Ur. l. RS, št. 204/20 2/21 
in od 16. 1. 2021 dalje Ur. l. RS, št. 5/21), vsem, ki jih policisti napotijo v karanteno na domu, 
vzamejo njihove osebne podatke, ki jih vnesejo v aplikacijo in natisnejo potrdilo o napotitvi v karanteno 
na domu ter ga skupaj z navodili NIJZ izročijo osebi, ki ji je izrečen omenjen ukrep. Policija tudi vodi 
evidenco izdanih potrdil, kjer se podatki hranijo 30 dni.

Policija je v preteklem tednu, od torka, 12. 1. 2021 do vključno ponedeljka, 18. 1. 2021 vročila 
skupaj 4.312 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 38,92 % manj kot teden dni poprej 
(7.055) 2, od tega 3.695 za polnoletne in 617 za mladoletne osebe.

Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah smo zavrnili skupaj 181 oseb, kar je za 30,1 % manj kot 
teden dni poprej (259) in preklicali 23 (9.043)3 potrdil o napotitvi v karanteno na domu.

Glede na države prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so 
pripotovale iz: Bosne in Hercegovine 1.743, Kosova 1.106, Severne Makedonije 382, Hrvaške 368,
Srbije 252 in Nemčije 177 (iz Velike Britanije je prišla 1 oseba, ki je bila napotena v karanteno).

Število izdanih potrdil o napotitvi v karanteno na domu od 12. 1. 2021 do 18. 1. 2021

                                                            
2 V oklepaju so za primerjavo podatki za teden od 5. 1. 2021 do vključno 11. 1. 2021.
3 Do 8. 1. 2021 je bila na šestih mejnih prehodih možnost testiranja s hitrim antigenskim testom in v primeru 

negativnega rezultata testiranja tudi vstop v Slovenijo s preklicem potrdila o napotitvi v karanteno na domu.
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