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PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del):

Številka: 0070-56/2020
Ljubljana, 24. 4. 2020
EVA 2020-2711-0041

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju 
ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na 
zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije –
predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 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

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju 
in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih 
na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                       
                                           Dr. Božo Predalič

                                                                                  GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
 predlog odloka.

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za zdravje,
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Ministrstvo za infrastrukturo,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

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. Vesna-Kerstin Petrič, v.d. direktorica Direktorata za javno zdravje,



- dr. Marjeta Recek, vodja Sektorja za varovanje zdravja.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

- Tomaž Gantar, minister za zdravje,
- dr. Tina Bregant, državna sekretarka,
- mag. Vesna-Kerstin Petrič, v.d. direktorica Direktorata za javno zdravje. 

5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih NE

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

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

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

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe 
(povečanje, zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih 

sprejetih proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na 

ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih 
postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma 
ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot 
proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe 
(v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma 
ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi 
projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma 
ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s 
katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih 
proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, 
ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo 
zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih 
ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v 
točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi 
zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). 
Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki 
ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

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.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki 
niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v 
predlogu predpisa.)

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                     Tomaž Gantar 
                                             MINISTER ZA ZDRAVJE



PRILOGA 1

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 ………….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju 
in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na 
zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Dr. Božo Predalič

generalni sekretar

Prejmejo:

 ministrstva
 vladne službe



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. 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) ter v zvezi z drugo alinejo prvega odstavka 32. člena in 1. 
točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in 112. členom Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s 
preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na 

kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

1. člen

V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, 
na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20) se v 3. členu v prvem odstavku za 6. točko pika 
nadomesti z vejico in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. Predel – Predil.«.

Drugi odstavek se črta, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.

2. člen

V 4. členu se v prvem odstavku za 9. točko doda nova 9.a točka, ki se glasi:»9.a Svečina �
Berghausen,«.  

Drugi odstavek se črta.

3. člen

V 5. členu se drugi odstavek črta, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.

4. člen

Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen

Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi 
sosednjih držav za kontrolne točke iz 3., 4. in 5. člena tega odloka določi čas odprtja 



posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavi na svojih spletnih 
straneh in v sredstvih javnega obveščanja.«.

5. člen

V 8. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji 
državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni 
migranti,«.

Za 9. točko se pika nadomesti z vejico in doda nova 10. točka, ki se glasi:

»10. čezmejne dnevne migrante, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali 
posegu v Republiki Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje.«.  

6. člen

Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 
sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, 
ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi, ter o tem obvesti državni zbor in javnost.«.

Končna določba

7. člen

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

Št. 0070-56/2020
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EVA 2020-2711-0041

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



Obrazložitev:

Ministrstvo za notranje zadeve je od Občine Bovec prejelo utemeljen predloge za odprtje 
dodatne kontrolne točke Predel – Predil za namen prehoda dnevnih delovnih migrantov in 
drugih oseb na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne 
meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti. Odprtje 
dodatne kontrolne točke Predel za dnevne delovne migrante ne bo imelo negativnih vplivov 
na zajezitev in obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni, imelo pa bo pozitivne učinke na 
lokalno skupnost Severnoprimorske regije pri izvajanju gospodarskih in kmetijskih čezmejnih 
dejavnosti. 
Ministrstvo za notranje zadeve je 21. 4. 2020 prejelo obvestilo avstrijskih organov, da 
Republika Avstrija odpira dodatno kontrolno točko Berghausen – Svečina, zato se v 4. členu 
dodaja nova kontrolna točka.

Situacija glede odpiralnega časa kontrolnih točk iz 3., 4. in 5. člena, tako na strani Republike 
Slovenije kot na strani sosednjih držav, se dnevno spreminja. Zato Ministrstvo za notranje 
zadeve predlaga da Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z 
varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne točke iz 3., 4. in 5. člena tega odloka določi 
čas odprtja posamezne kontrolne točke in to objavi na svoji spletni strani. 

V 8. členu veljavnega odloka se spremeni 2. točka tako, da veljajo enaki ukrepi vstopa in 
izstopa za tedenske delovne migrante za vse sosednje države in ne samo Republiko 
Avstrijo. 
V istem členu se dodaja nova izjema od odreditve karantene. V skladu z nemotenim 
izvajanjem elektivnih specialističnih pregledov in omilitvijo ukrepov na tem področju 
Ministrstvo za zdravje predlaga, da se kot izjema določijo čezmejni dnevni migranti, ki 
prehajajo mejo med Republiko Slovenijo in sosednjimi državami z namenom zdravstvenega 
pregleda ali posega. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v zvezi s Pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 
javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list 
RS, št. 38/20 in 51/20) sprejelo sklep o zadržanju (U-I-83/20-10 z dne 16. 4. 2020) 7. člena 
navedenega odloka, ki je določal enako, kot določa 12. člen veljavnega odloka, zato se ta 
člen spreminja. V skladu s predlaganim besedilom Vlada Republike Slovenije odloči, da se 
ukrepi še naprej uporabljajo, s sklepom vlade, če hoče ukrepe spremeniti ali odpraviti, pa to 
stori z novelo odloka (sprememba) oziroma izda odlok, s katerim določi, da zadevni odlok 
preneha veljati (odprava ukrepov).
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