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ZADEVA: Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (EVA 2021-1711-0010) – predlog 
za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 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 .......... pod točko ....... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

           dr. Božo Predalič
           GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

 predlog odloka.

Prejmejo:
 Državni zbor
 vsa ministrstva,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

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:
� mag. Lado Bradač, generalni direktor, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge,
� Borut Jakopin, vodja sektorja, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge.

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:
- spremenjen seznam držav
- veljavnost od odloka se podaljša do 12. februarja
- spremenjen 10. člen, za 6 izjem se zahteva negativni PCR/HAG test, ki ni starejši od 7 dni

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

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

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

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
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

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Predlog odloka nima finančnih posledic za državni proračun, niti za druga javna finančna sredstva.



8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Aleš Hojs
minister

Priloge:
- predlog sklepa vlade,
- predlog odloka.



PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 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 .......... pod točko ....... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

           dr. Božo Predalič
           GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

 predlog odloka.

Prejmejo:
 Državni zbor
 vsa ministrstva,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.



PRILOGA 3 (jedro gradiva)

PREDLOG
 (EVA 2021-1711-0010)

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 12. 
člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 
in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

1. člen

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 5/21 in 9/21) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve 
negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) na podlagi 1. točke prvega odstavka 
39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 
– ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZNB) in petega odstavka 12. 
člena ZZUOOP dovoli tudi:
1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu 

meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila 
Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito 
zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 
1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

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

3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 
urah po vstopu;

4. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in 
zapusti Republiko Slovenijo 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;

5. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in 
spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

6. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v 
karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

7. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja 
humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se 
vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje.

(2) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu ob predložitvi negativnega 
izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) iz šestega odstavka prejšnjega člena, ki ni starejši 
od sedem dni od odvzema brisa, na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena ZNB in petega 
odstavka 12. člena ZZUOOP dovoli tudi:



1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic 
Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano 
izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po 
prehodu meje;

2. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali 
znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega 
območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih 
razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar 
se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;

3. osebi z diplomatskim potnim listom;
4. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice 

Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so 
potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, 
vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je 
odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 
12 ur po prehodu meje;

5. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki 
prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in 
se čez mejo vrne takoj po opravljenem delu;

6. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po 
opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi 
pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.«.

2. člen

V 13. členu se besedilo »5. februarja 2021« nadomesti z besedilom »12. februarja 2021«.

3. člen

Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega odloka. 

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne 
EVA 2021-1711-0010

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



PRILOGA: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja 
visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2)

Države članice EU/schengenskega območja:

1. Kneževina Andora
2. Republika Avstrija
3. Kraljevina Belgija
4. Republika Bolgarija
5. Republika Ciper
6. Češka republika
7. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote):

- vse administrativne enote, razen administrativne enote Midtjylland in pokrajin Ferski otoki in 
Grenlandija 

8. Republika Estonija
9. Republika Hrvaška
10. Francoska republika:

- vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskih 
ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion

11. Italijanska republika
12. Irska
13. Republika Latvija
14. Republika Litva
15. Madžarska
16. Kneževina Monako
17. Zvezna republika Nemčija
18. Kneževina Lihtenštajn
19. Veliko vojvodstvo Luksemburg
20. Republika Malta
21. Kraljevina Nizozemska
22. Kraljevina Norveška (samo posamezne administrativne enote):

- administrativna enota Oslo
23. Republika Poljska
24. Portugalska republika 
25. Romunija
26. Republika San Marino
27. Slovaška republika
28. Sveti sedež (Vatikanska mestna država)
29. Kraljevina Španija 
30. Kraljevina Švedska
31. Švicarska konfederacija 

Tretje države:

32. Islamska republika Afganistan
33. Republika Albanija
34. Ljudska demokratična republika Alžirija
35. Republika Angola
36. Argentinska republika
37. Republika Armenija
38. Azerbajdžanska republika
39. Zveza Bahami
40. Država Bahrajn
41. Ljudska republika Bangladeš
42. Barbados
43. Republika Belorusija
44. Belize
45. Republika Benin
46. Republika Bocvana



47. Kraljevina Butan
48. Večnacionalna država Bolivija
49. Bosna in Hercegovina
50. Federativna republika Brazilija
51. Burkina Faso
52. Republika Burundi
53. Republika Kamerun
54. Republika Zelenortski otoki
55. Srednjeafriška republika
56. Republika Čad
57. Republika Čile
58. Republika Kolumbija
59. Zveza Komori
60. Republika Kostarika
61. Republika Slonokoščena obala
62. Dominikanska republika
63. Demokratična republika Kongo
64. Republika Ekvador
65. Arabska republika Egipt
66. Republika Salvador
67. Republika Ekvatorialna Gvineja
68. Država Eritreja
69. Kraljevina Esvatini
70. Etiopija
71. Gabonska republika
72. Republika Gambija
73. Republika Gana
74. Gruzija
75. Republika Gvatemala
76. Republika Gvineja
77. Republika Gvineja Bissau
78. Kooperativna republika Gvajana
79. Republika Haiti
80. Republika Honduras
81. Republika Indija
82. Republika Indonezija
83. Islamska republika Iran
84. Republika Irak
85. Država Izrael
86. Jamajka
87. Hašemitska kraljevina Jordanija
88. Kanada
89. Republika Kazahstan
90. Republika Kenija
91. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja)
92. Republika Kosovo
93. Država Kuvajt
94. Kirgiška republika
95. Libanonska republika
96. Kraljevina Lesoto
97. Republika Liberija
98. Libija
99. Republika Madagaskar
100. Republika Malavi
101. Republika Maldivi
102. Malezija
103. Republika Mali
104. Islamska republika Mavretanija
105. Združene mehiške države
106. Mongolija



107. Republika Črna gora
108. Kraljevina Maroko
109. Republika Mozambik
110. Republika Namibija
111. Zvezna demokratična republika Nepal
112. Republika Nikaragva
113. Republika Niger
114. Zvezna republika Nigerija
115. Republika Severna Makedonija
116. Sultanat Oman
117. Islamska republika Pakistan
118. Republika Panama
119. Neodvisna država Papua Nova Gvineja
120. Republika Paragvaj
121. Republika Peru
122. Republika Filipini
123. Država Katar
124. Moldavija, Republika
125. Republika Kongo
126. Ruska federacija
127. Demokratična republika Sao Tome in Principe
128. Kraljevina Saudova Arabija
129. Republika Sejšeli
130. Republika Senegal
131. Republika Sierra Leone
132. Zvezna republika Somalija
133. Republika Srbija
134. Republika Južna Afrika
135. Republika Južni Sudan
136. Republika Surinam
137. Sirska arabska republika
138. Republika Tadžikistan
139. Združena republika Tanzanija
140. Demokratična republika Vzhodni Timor
141. Togoška republika
142. Republika Trinidad in Tobago
143. Republika Tunizija
144. Republika Turčija
145. Turkmenistan
146. Združeni arabski emirati
147. Ukrajina
148. Združene države Amerike
149. Vzhodna republika Urugvaj
150. Republika Uzbekistan
151. Bolivarska republika Venezuela
152. Sveti Vincencij in Grenadine
153. Republika Jemen
154. Republika Zambija
155. Republika Zimbabve
156. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske



OBRAZLOŽITEV

S tem odlokom se zaradi poslabšane epidemiološke situacije v nekaterih sosednjih in drugih državah 
ter posledično preprečevanja vnosov iz tujine ter ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 v 
Republiki Sloveniji, ob hkratnih čim manjših posledicah na gospodarstvo in javno življenje, določajo 
ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije. 

10. člen se spremeni na način, da za 6 od 13 izjem ni več možen vstop brez napotitve v karanteno na 
domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), temveč se 
zahteva predložitev negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 7 
dni od odvzema brisa. Priznajo se testi po metodi in na način iz šestega odstavka 9. člena, veljavnost 
testa pa je lahko največ 7 dni.

Veljavnost odloka se podaljša do 12. februarja 2021.

Spreminja se tudi seznam držav iz rdečega seznama v prilogi.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.
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