Zaostritve pri vstopu v Slovenijo - v veljavi že danes, 29. marca 2021
1. Na notranjih mejah z Madžarsko, Avstrijo in Italijo je v Slovenijo mogoče
vstopati le na kontrolnih točkah.
2. Desetdnevne karantene, ki jo oseba prejme ob vstopu v Slovenijo, ni več
mogoče predčasno prekiniti.
3. Test PCR se prizna samo, če je opravljen v državah članicah EU ali
schengenskega območja.
4. Prepovedana so potovanja v države ali administrativne enote na rdečem
seznamu, razen za prebolevnike in cepljene osebe ter posebne izjeme.
Spremembe začnejo veljati v ponedeljek, 29. marca 2021.

Prehajanje meja

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so črtane
dosedanje možnosti prehoda meje izven kontrolnih točk, možnost
predčasne prekinitve karantene, vse izjeme prehoda meje brez testa,
razen transporta, dostave, tranzita, diplomatov in šolarjev do 13 let, ter
vse izjeme prehoda meje s sedemdnevnim testom, razen dnevnih
delovnih migrantov, šolarjev nad 13 let, oseb, ki šolarje prevažajo, in
dvolastnikov. Test PCR se prizna samo, če je opravljen v državah
članicah EU ali schengenskega območja. Odlok začne veljati 29. marca
in velja do vključno 12. aprila 2021.

Kontrolne točke
Na notranjih mejah z Madžarsko, Avstrijo in Italijo je Republiko Slovenijo mogoče
vstopati le na kontrolnih točkah. Prestop državne meje izven kontrolnih točk ni
dovoljen, razen za dvolastnike med opravljanjem gozdarskih, kmetijskih ali poljedelskih
del. Kontrolne točke so nespremenjene, prav tako njihov delovni čas.

Splošne izjeme za prehod meje brez karantene
Za tri splošne izjeme za prehod meje ni sprememb. Še vedno velja, da se osebo, ki
prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, napoti v
karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:
1. negativni rezultat testa PCR na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od
odvzema brisa in je opravljen v državi članici EU ali državi članici schengenskega
območja,
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni
starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema
drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni
ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka
cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.
Potrdilo o testiranju in potrdilo zdravnika iz 2. točke se upošteva, če je bilo izdano v
državah članicah EU oziroma državah članicah schengenskega območja.

Posebne izjeme za prehod meje brez karantene ali
testa
Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi
naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu:
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 osmih 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 osmih urah po izstopu iz Republike Slovenije;
3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko
Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;
4. osebi z diplomatskim potnim listom;
5. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in 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.

Posebne izjeme s 7-dnevnim negativnim testom
PCR ali HAG
Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi
naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če
predložijo negativni rezultat PCR ali hitrega antigenskega testa (HAG test) na virus
SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:
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 je že dopolnila 13 let in 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;
3. osebi, ki prevaža osebo iz 5. točke prejšnjega odstavka oziroma osebo iz
prejšnje točke in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
4. 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 vrača čez mejo najkasneje v desetih
urah po prehodu meje. Te osebe lahko mejo prehajajo izven kontrolnih točk;
5. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne
nevarnosti za zdravje ali življenje.
Test PCR ali HAG mora biti opravljen v državi članici EU ali državi članici
schengenskega območja.

Prepovedana potovanja v države na rdečem
seznamu
Za osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji so prepovedana potovanja v države
oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme. To sta dve
splošni izjemi (prebolevniki in cepljeni) in vse posebne izjeme. Šolarji in osebe, ki jih
prevažajo, izjeme ne morejo uveljavljati, če je šola zaprta oziroma če se šolanje ne
izvaja.
Te osebe morajo ob izstopu iz države predložiti enaka dokazila, kot se v skladu s tem
odlokom zahtevajo ob vstopu v državo.
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve
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