
 

Prehajanje meja 

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z omejitvami in ukrepi na mejah ob 

vstopu v Slovenijo. S tem želimo zagotoviti čim večjo varnost prebivalcev in potnikov. 

Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države prihajate v 

Slovenijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) natančno spremlja epidemiološke razmere v 

Sloveniji in svetu ter oblikuje ocene epidemiološkega stanja v posamezni državi. Na podlagi teh ocen 

vlada določa sezname držav, za katere veljajo različni ukrepi pri vstopu v Slovenijo. 

 

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe s koronavirusom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino 

spremljate epidemiološko stanje na območju načrtovane poti, preverite pogoje vstopa v državo 

potovanja in upoštevate odločitve tamkajšnjih oblasti. Ob vrnitvi v Slovenijo upoštevajte priporočila 

NIJZ in druge ukrepe, ki veljajo med epidemijo. Prav tako opozarjamo, da morajo tudi tujci, ki vstopijo 

v Slovenijo, upoštevati pravila, ki zaradi preprečevanja okužb znotraj države začasno omejujejo gibanje 

in zbiranje ljudi (omejitev prehajanja med občinami, razen za določene izjeme, ki jih je treba ustrezno 

dokazati, omejitev gibanja med 21. in 6. uro in drugi primeri). 

 

Informacije in pojasnilo glede tranzita čez ozemlje Slovenije v drugo državo in predhodnih dovoljenj 

za tranzit. 

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/104661-

tranzit-cez-ozemlje-slovenije-v-drugo-drzavo-mozen-v-12-urah-po-vstopu-pojasnilo  

 

Aktualne spremembe ukrepov 

Sprememba Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-

19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije  

s 23. novembrom 2020 prinaša novo izjemo za prehajanje meje. 

Med izjeme brez karantene ali negativnega testa ob vstopu iz rdeče države je dodana izjema za 

državljana Republike Slovenije ali tujca s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prehaja mejo s sosednjo 

državo zaradi dostopa do prodajaln ali storitev, ki so v sosednji državi bližje njegovemu prebivališču, 

kot so te prodajalne ali storitve v občini prebivališča, ali jih v občini prebivališča ni. 

Oseba se mora vrniti v dveh urah po prehodu meje. 

Enako se dovoli državljanu sosednje države ali tujcu s prebivališčem v sosednji državi, če so prodajalne 

ali storitve v obmejni občini Republike Slovenije bližje njegovemu prebivališču. 

S tem je dodana podobna izjema, kot jo pozna odlok, ki ureja gibanje med občinami. 

Gorišnica, 23.11.2020 
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