
ZA VSTOP V ITALIJO NUJNO IZPOLNJEVANJE SAMOPRIJAVE  

Od danes, 10. decembra 2020, veljajo za vstop v Italijo posebne določbe. Pri Občini Bovec smo se o 

prehajanju meje vsaj za transfer oziroma potovanje iz Bovca preko Predela in Rateč pozanimali pri 

Občini Trbiž in odgovornih institucijah, in dobili zagotovilo, da je transfer ena izmed izjem, po katerih 

ni potrebno priložiti negativnega testa na COVID-19 oziroma po vstopu na italijansko ozemlje ni 

potrebno oditi v samoizolacijo. 

Nujno pa je izpolniti in podpisati izjavo oziroma samoprijavo, s katero lahko prečkamo ozemlje 

Republike Italije, podobno kot je treba izpolniti izjavo o prečkanju občinskih meja v Sloveniji, in jo 

moramo predložiti ob morebitni kontroli. Navesti je treba eno izmed izjem, zaradi katere vstopamo 

na ozemlje RI.  

OBRAZEC ZA DVOJEZIČNO SAMOPRIJAVO TUKAJ 

Izjeme od obveznosti karantene in obveznosti molekularnih ali antigenskih testov (navajamo samo 

nekatere): 

• vsakomur (ne glede na državljanstvo), ki v Italijo vstopi za največ 120 ur zaradi dokazanih potreb po 

delu, zdravju ali nujnosti, z obveznostjo, da po izteku navedenega roka nemudoma zapusti državno 

ozemlje ali, če tega ne stori, da začne obdobje nadzora in fiduciarne izolacije; 

• vsakomur (ne glede na državljanstvo), ki z zasebnim vozilom prehaja na italijansko ozemlje za 

obdobje, ki ni daljše od 36 ur, z obveznostjo, da ob izteku tega roka nemudoma zapusti državno 

ozemlje ali, če tega ni, začne obdobje nadzora in fiduciarne izolacije; 

• državljanom in prebivalcem držav in ozemelj iz seznamov A, B, C in D, ki v Italijo vstopijo iz 

dokazanih delovnih razlogov. 

• čezmejnim delavcem, ki vstopijo na nacionalno ozemlje in ga zapustijo zaradi dokazanih razlogov 

dela in posledične vrnitve v svoje prebivališče, dom ali prebivališče; 

• osebju podjetij in subjektov s sedežem ali sekundarnim sedežem v Italiji za potovanja v tujino zaradi 

dokazanih potreb po delu, ki ne presegajo 120 ur; 
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