
ZARADI ZAOSTRENIH POGOJEV ZA VSTOP V ITALIJO, DOGOVOR MED OBČINAMA 
TRBIŽ IN BOVEC NE ZADOSTUJE VEČ IN PREJ VELJAVEN DVOJEZIČNI OBRAZEC NE 
ZADOSTUJE ZA TRANZIT PREDEL – RATEČE ČEZ ITALIJANSKO OZEMLJE !! 

 

Za vstop v Italijo oziroma tranzit morate zadostiti spodnjim zahtevam: 

 

UKREPI ITALIJANSKE VLADE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19 

Prehajanje državnih meja: 

Odlok v 8.čl. za države iz seznama C (na katerega je z vključno 10.12.2020 dalje dodana tudi Slovenija) določa, 
da je za vstop v Italijo za vse osebe, ki so zadnjih 14 dni bivale ali tranzitirale eno izmed držav na 
omenjenem seznamu: negativni test (molekularni ali antigenski test, ki ni starejši od 48 ur od trenutka 
odvzema brisa) ali obvezna 14 dnevno samo izolacija. 

Med izjeme, ki za vstop v Italijo ne potrebujejo opravljenega negativnega testa na Covid-19 Odlok med 
drugim uvršča: 

- prevoznike in spremljevalno osebje, vstop zaradi nujnih delovnih obveznosti, ki ne smejo trajati več kot 120 ur, 
tranzit v 36 urah, obmejni delavci, imetniki diplomatskega potnega lista, službenih mednarodnih institucij, policije 
ali vojske, študenti in šolarji, ki mejo prehajajo dnevno ali najmanj enkrat tedensko zaradi udeležbe pri šolskih oz. 
študijskih obveznostih. 

V Italiji velja prepoved prehajanja med deželami do 27. marca 2021, razen zaradi dokazanih službenih, 
zdravstvenih ter drugih nujnih razlogov. 

Ob vstopu v Italijo je potrebno izpolniti samoizjavo. 

Samoizjava v italijanščini je dostopna tukaj: 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_05_gennaio_2021.pdf 

Samoizjava v angleščini je dostopna tukaj: 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf 

Izjava o seznanitvi z ukrepi, ki veljajo v Italiji: 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/normativa_anti-covid_per_rientro_da_estero_16_01_2021.pdf 

Poleg samoizjave, je potrebno izpolniti še tabelo, ki jo je potrebno izpolniti ob vsakem vstopu v Italijo in 
posredovati na spodaj navedene elektronske naslove odvisno od mesta vstopa v Italijo. 

Na spodaj navedene elektronske naslove je potrebno poslati izpolnjeno italijansko verzijo tabele. Kopijo 
elektronskega sporočila mora imeti oseba s seboj ter jo pokazati skupaj s samoizjavo ob morebitnem pregledu 
varnostnih organov. Pregled se lahko zgodi na celotnem ozemlju Italije in ne zgolj na mejnih prehodih.  

TABELA: 

https://asugi.sanita.fvg.it/export/sites/aas1/it/documenti/covid/2020_modulo_rientri_estero_COVID.pdf 

Za lažje razumevanje in izpolnjevanje italijanske tabele, pripenjamo neuraden slovenski prevod: 
- Ime,  
- Priimek, 
- Datum in kraj rojstva, 
- Naslov stalnega prebivališča, 
- Naslov, kjer bo potekala karantena, 
- Telefonska številka, 
- Naslov elektronske pošte, 
- Iz katere države se vstopa v Italijo, 
- Datum vstopa v Italijo, 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_05_gennaio_2021.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/normativa_anti-covid_per_rientro_da_estero_16_01_2021.pdf
https://asugi.sanita.fvg.it/export/sites/aas1/it/documenti/covid/2020_modulo_rientri_estero_COVID.pdf


- Razlog vstopa v Italijo, 
- Po kateri poti se je oseba gibala od vstopa v Italijo.  

Izpolnjeno tabelo v italijanščini je potrebno poslati na elektronski naslov ustrezne oziroma pristojne 
zdravstvene institucije (ASL), odvisno od mesta vstopa v Italijo v primeru tranzita, oziroma glede na ciljno 
mesto v Italiji na pristojno ASL v deželi. 

URADNO POJASNILO TUKAJ 

PRIPRAVIL: MILAN ŠTULC 
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