
Informacija za tujce, ki niso mogli zapustiti države. 
 
 
Nova zakonodaja, sprejeta zaradi pandemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) nagovarja tudi 
problematiko tujcev, ki niso mogli zapustiti države, čeprav so k temu zavezani: 
 

 
101. člen 

(bivanje tujcev) 
 

Tujcem, ki so imeli najmanj do 13. 3. 2020 v Republiki Sloveniji veljaven pravni naslov 
zakonitega bivanja in v času izvajanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije iz 
objektivnih razlogov ne morejo zapustiti ozemlja države, se dovoli nadaljnje bivanje v 
Republiki Sloveniji do odprave tistih ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije, ki 
objektivno onemogočajo tujcem, da zapustijo Republiko Slovenijo ali si uredijo ustrezen 
pravni naslov za zakonito bivanje. 
 

 
 
Razlaga k 101. členu: 
Navedeni člen omogoča nadaljnje bivanje tujcem, ki jim v tem času poteče dovoljenje za 
prebivanje ali vizum in zaradi objektivnih okoliščin ne morejo zapustiti ozemlja Republike 
Slovenije. Določba 101. člena omogoča nadaljnje bivanje tujcev, ki za vstop v Republiko 
Slovenijo niso potrebovali vizuma, vendar ozemlja Republike Slovenije zaradi objektivnih 
okoliščin niso mogli pravočasno zapustiti oz. si urediti ustreznega pravnega naslova za 
zakonito bivanje. 
 
Bivanje tujcev, ki jim je potekel veljavni pravni naslov zakonitega bivanja je dovoljeno od 13. 
3. 2020, ko je bila razglašena epidemija v Republiki Slovenijo oz. ko je WHO razglasila 
pandemijo. Do sprejetja tega zakona se statusi tujcev urejajo s podaljševanem vizumov ali z 
izdajanjem odločb po 67. členu Zakona o tujcih, kar pa zaradi obsega zadev ni več mogoče. 
Zaradi veljavnosti določbe od 13. 3. 2020 je legalizirano tudi bivanje tujcev, ki jim je veljavni 
pravni naslov zakonitega bivanja potekel po 13. 3. 2020 in jim prej navedena odločba zaradi 
objektivnih razlogov ni bila izdana oz. ni bilo mogoče zaradi omejitev v predpisih podaljšati 
vizuma. Bivanje tujcev bo na podlagi tega člena dovoljeno najdlje do odprave tistih ukrepov 
za zajezitev in obvladovanje SARS-CoV-2 (COVID-19), ki objektivno onemogočajo tujcem, 
da zapustijo Republiko Slovenijo ali si uredijo ustrezen pravni naslov za zakonito bivanje. 


