
Izjava po tretjem odstavku 4. člena Odloka1

1. ime in priimek:

2. naslov bivališča:

3. naslov oziroma kraj cilja potovanja:

4. navedba razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje po prvem odstavku 4. člena Odloka 
(ustrezno označi):
1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za 
izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v 
sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini 
prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali 
drugim ustreznim dokazilom. 

Obvezno je imeti pri sebi tudi dokazilo, s katerim se izkaže upravičenost uveljavljanja označene
izjeme od 1 -13 (DODATNA listina, npr. potrdilo delodajalca, recept za zdravilo, vabilo, napotnica
ipd.).

5. navedba morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s 
prvim odstavkom 4. člena Odloka gibljejo in zadržujejo z mano:

Navajam, da meni ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s
prvim  odstavkom  4.  člena  Odloka  gibljejo  in  zadržujejo  z  mano,  ni  bila  odrejena  osamitev
(izolacija) ali karantena,

Navajam, da se zavedam kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov,
odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,

Navajam, da se zavedam omejitev iz Odloka in da jih bom spoštoval.

V __________________, dne _____________________

Lastnoročni podpis izjavitelja: _______________________________

1  Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 186/20 z dne 13.12.2020) 


