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Informacije o prehajanju državnih meja
DRŽAVA OMEJITVE IN POTREBNI DOKUMENTI ZARADI COVIDA
Slovenija
Za vstop v Slovenijo od 19. februarja 2022 ni več omejitev zaradi covida-19. To pomeni, da:
•
•

ni več potreben pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje) in
na meji tudi ni več napotitve v karanteno na domu.

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.
Od 14. aprila 2022 naprej so maske obvezne le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih
izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev, oziroma v DSO-jih (domovih starejših
občanov) in SVZ-jih (socialno varstvenih zavodih). Odlok obenem ukinja pogoj PCT v zaporih in
prevzgojnih domovih in določa prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje.
Kje so maske in pogoj PCT še obvezne?
Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22, 29/22 in 37/22) določa obvezno uporabo zaščitnih mask
le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki
izvajajo nastanitev, oziroma v DSO-jih in SVZ-jih.
Obveznost uporabe zaščitnim mask velja za vse udeležene v navedenih dejavnostih in sicer za
zaposlene, dijake in študente na kliničnih vajah, obiskovalce, paciente, poslovne partnerje in
podobno.
V ostalih zaprtih javnih prostorih tako maske ostajajo kot priporočilo, niso pa več obvezne.
Izpolnjevanje pogoja PCT ostaja za zaposlene, uporabnike in obiskovalce zdravstvenih ustanov, DSOjev in SVZ-jev, ni pa več potrebno v zavodih za prestajanje kazni, zaporih in prevzgojnih domovih.
Avstrija

Predpisi za vstop v Avstrijo

Splošne informacije za vstop v Avstrijo (na dan 11.04.2022):
Ne glede na državo (razen držav z zaznano virusno različico) je vstop v Avstrijo možen s
potrdilom PCT (prebolel ALI cepljen ALI testiran).
Za vstop v Avstrijo tako potrebujete:
•
•

potrdilo o popolni zaščiti na podlagi cepljenj (za veljavnost potrdil glej »Veljavnost
potrdil o cepljenosti za vstop v Avstrijo«) ALI
potrdilo o prebolevnosti, pri čemer je od prebolevnosti preteklo manj kot 180 dni, ALI
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•

negativen rezultat testa PCR, ki ni starejši od 72 ur, ali negativen rezultat testa HAG, ki
ni starejši od 24 ur. Testi HAG za samotestiranje se ne priznavajo.
• V kolikor ne izpolnjujete pogoja PCT, se morate pred vstopom v Avstrijo registrirati
na entry.ptc.gv.at in se po vstopu nemudoma umakniti v 10-dnevno karanteno.
Karanteno lahko z negativnim testom PCR nemudoma prekinite.
Priznana cepiva za vstop v Avstrijo:
• Avstrija priznava cepiva proizvajalcev BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca,
Johnson & Johnson/Janssen, Sinopharm, Sinovac ter Covaxin (Covovax) in Novavax
(Nuvaxovid).
• Za vstop v Avstrijo potrebujete najmanj dva odmerka enega od cepiv iz prejšnje točke
oz. en odmerek cepiva proizvajalca Johnson & Johnson/Janssen. Bodite pozorni na
veljavnost cepljenja.
Veljavnost potrdila o cepljenosti za vstop v Avstrijo:
• Po prejemu drugega odmerka (oz. po prejemu odmerka cepiva proizvajalca Johnson &
Johnson/Janssen) je potrdilo o cepljenosti veljavno 270 dni (kar ustreza polni zaščiti).
•

V kolikor ste prebolevnik in enkrat cepljeni, potrdilo o cepljenosti velja 180 dni od
dneva cepljenja, v kolikor ste bili cepljeni v roku 180 dni po prebolevnosti.
• Po prejemu poživitvenega (booster) odmerka znaša veljavnost potrdila o cepljenosti
270 dni. Kot poživitveni odmerek šteje tretje cepljenje oz. drugi odmerek cepiva
proizvajalca Johnson & Johnson/Janssen.
Prebolevniki s pozitivnim rezultatom testa PCR:
• V kolikor ste v preteklih 90 dneh preboleli COVID-19, obstaja možnost, da bo rezultat
vašega testa PCR pozitiven. V tem primeru lahko potujete v Avstrijo z zdravniškim
potrdilom iz priloge H ali priloge I.
Vstop mladoletnih oseb:
• Mladoletne osebe do dopolnjenega 12. leta starosti, ki potujejo v spremstvu odrasle
osebe, ki izpolnjuje pogoje za vstop, so oproščeni pogoja PCT.
• Glede karantene in predhodne registracije veljajo ista pravila kot za odrasle, ki jih
spremljajo. V kolikor je bila odraslemu izrečena karantena in se ta kočna, se ta konča
tudi za mladoletno osebo.
Pravila za delovne migrante / šolarje, dijake in študente / osebe, ki obiskujejo družinske
člane ali izvenzakonskega partnerja (od 11. aprila 2022 dalje):
•

Osebe, ki redno prehajajo mejo z namenom opravljanja dela, izobraževanja, obiska
družinskih članov ali življenjskega partnerja, lahko vstopijo v Avstrijo brez predhodne
registracije in brez izpolnjevanja pogoja PCT.
Nadaljnje zjeme od pogoja PCT:
•

Nosečnice in osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti, ne potrebujejo
potrdila o cepljenosti. V tem primeru morajo pri sebi imeti ustrezno zdravniško
potrdilo.
Pravila za cepljene s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson/Janssen:
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•

Od januarja 2022 dalje Avstrija ne priznava več potrdil o enkratnem cepljenju s
cepivom proizvajalca Johnson & Johnson/Janssen. Za izpolnjevanje pogoja
cepljenosti in za izdajo ustreznega potrdila je tako po prvem cepljenju potreben drugi
odmerek, in sicer ne prej kot 28. dan po prvem cepljenju.
Tranzit:
• Za tranzit skozi Avstrijo brez postanka ne potrebujete negativnega rezultata testa /
potrdila o cepljenju / potrdila o prebolevnosti, v kolikor je ob vstopu zagotovljen vaš
izstop.
Aktualno: sprostitve ukrepov od 16. 4. 2022
Na podlagi padajočega števila primerov je avstrijska vlada napovedala nadaljnje sproščanje ukrepov
za zajezitev širjenja koronavirusa. Od sobote, 16. 4., velja:
• maske tipa FFP2 so obvezne le še v javnem prevozu in v trgovinah z nujnimi stvarmi (npr.

lekarne, supermarket);
• maske tipa FFP2 niso več obvezne na izletniških avtobusih, ladjah in gondolah;
• v nočnih lokalih ni več PCT-pogoja.
• Veljavnost tretjega odmerka se poveča na 365 dni.

Izjeme:
• Za obisk bolnišnic, negovalnih domov in domov za starejše še naprej velja pogoj PC+.
Veljavnost potrdil o cepljenosti znotraj Avstrije:
• Veljavnost potrdil o cepljenosti, ki se uporabljajo znotraj Avstrije, znaša 6
mesecev (oz. 7 mesecev za osebe, mlajše od 18 let).
• Potrdilo o primarnem cepljenju (dva odmerka ali prebolevnost + en odmerek)
velja 180 dni od dneva zadnjega odmerka. Izjema so osebe, mlajše od 18 let, za
katere potrdilo o primarnem cepljenju velja 210 dni (7 mesecev).
• Po preteku teh 180 oz. 210 dni (mladoletniki) za veljavno potrdilo o cepljenosti tako
potrebujete poživitveni odmerek.

Hrvaška

Od sobote, 9. aprila 2022, digitalna COVID potrdila ne bodo več pogoj za prehod meje za osebe, ki
prihajajo na Hrvaško iz EU.
Na spletni strani hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve se nahajajo ažurne informacije o pogojih
za vstop v Republiko Hrvaško (v hrvaščini) v skladu z začasnimi omejitvami, ki veljajo zaradi nadzora
širjenja bolezni COVID-19.
Od sobote, 9. aprila 2022, digitalna COVID potrdila ne bodo več pogoj za prehod meje za osebe, ki
prihajajo na Hrvaško iz EU.
Digitalna COVID potrdila ostajajo pogoj le za vstop v Republiko Hrvaško iz tretjih držav.
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Italija

UKREPI ITALIJANSKE VLADE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19
(Zadnja posodobitev 1. maj 2022)
1. VSTOP V ITALIJO
Vstop iz Slovenije v Italijo brez obvezne samoizolacije je mogoč ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. Digitalno potrdilo EU/zeleno potrdilo o zaključenem ciklu cepljenja proti COVID-19 s
cepivom, ki ga je odobrila EMA (ali enakovrednim potrdilom) ali
2. digitalno potrdilo EU/zeleno potrdilo o prebolelosti od Covid-19 ali
3. digitalno potrdilo EU/zeleno potrdilo o negativnem rezultatu antigenskega testa, ki ni
starejše od 48 ur pred vstopom v Italijo ali negativnem rezultatu molekularnega/PCR testa, ki
ni starejše od 72 ur pred vstopom v Italijo.
Pogoji 1, 2 in 3 so alternativni pogoji. Obveznost izpolnjevanja obrazca za potnike (dPLF) s 1.5.2022
odpade.
Za samo prehajanje državne meje se upošteva veljavnost digitalnega EU/zelenega potrdila o
zaključenem cepljenju 9 mesecev (točka 2.), medtem ko se veljavnost potrdila PC preboleli/cepljeni za
uporabo v Italiji s 1.2.2022 skrajšuje na 6 mesecev. Veljavnost tovrstnega potrdila se lahko podaljša s
poživitvenim odmerkom.
Navedeni pogoji veljajo za osebe od 6 leta starosti dalje.
Podrobne
informacije
o
vstopnih
pogoji
so
dosegljive
tudi
na
uradni
strani: https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
2. UKREPI V VELJAVI OD 1.5.2022 DO 15.6.2022
Od 1. maja do 15. junija 2022 velja obveznost uporabe mask ffp2 v naslednjih primerih:
- letalih, ki opravljajo storitve komercialnega potniškega prometa;
- ladjah in trajektih, ki se uporabljajo za medregionalne prometne storitve;
-vlakih, ki se uporabljajo v storitvah medregionalnega, medkrajevnega nočnega in hitrega potniškega
železniškega prometa;
-avtobusih za prevozne storitve med več kot dvema regijama;
-avtobusih, ki se uporabljajo za storitve najema z voznikom;
- v lokalnem ali regionalnem javnem prevozu;
- šolskih prevoznih sredstvih, namenjena učencem osnovnih, nižjih in višjih srednjih šol;
- dogodkih za javnost, ki se odvijajo v zaprtih prostorih v gledaliških dvoranah, koncertnih dvoranah,
kinematografih, prizoriščih za zabavo in glasbo v živo ter na drugih podobnih prizoriščih;
- dvoranskih športnih dogodkih in tekmovanjih.
Obveznost nošenja zaščitnih pripomočkov za dihala velja do 15. junija tudi za uporabnike,
obiskovalce in delavce zdravstvenih, socialno-zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanov, vključno z
gostinskimi ustanovami in ustanovami za dolgotrajno oskrbo, oskrbovanimi zdravstvenimi bivališči,
hospici, rehabilitacijski objekti, bivalni objekti za starejše, tudi nesamooskrbne.
Italijansko ministrstvo za zdravje še vedno priporoča nošenje zaščitno opreme za dihala v vseh javnih
zaprtih prostorih ali na javnih mestih kjer je večja koncentracija ljudi.
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Obveznost nošenja mask ni predvidena za:
- otroke mlajše od 6 let;
- osebe, ki zaradi invalidnosti ali patologije ne morejo nositi maske;
Uporaba "zelenega potrdila" (PCT) je s 1.5.2022 v večini odpravljena in omejena le za posamezne
primere kot so npr. obiski zdravstenih ustanov. Več o uporabi PCT v Italiji na spletni
strani: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizieallegati/tabella_attivita_consentite.pdf
3. IZJEME ZA VSTOP V ITALIJO BREZ "ZELENEGA POTRDILA"
Med izjeme, ki za vstop v Italijo ne potrebujejo "zelenega potrdila" odlok uvršča:
- prevoznike in spremljevalno osebje, vstop zaradi nujnih delovnih obveznosti, ki ne smejo trajati več
kot 120 ur, tranzit v 36 urah z lastnim osebnim vozilom (op. brez kombiniranja z javnim prevozom,
kot npr. letalo, avtobus, vlak, idr.), obmejni delavci, študenti in šolarji, ki mejo prehajajo dnevno ali
najmanj enkrat tedensko zaradi udeležbe pri šolskih oz. študijskih obveznostih,
Za osebe iz obmejnega območja, ki se v Italijo odpeljejo do 60 km od kraja prebivanja (stalnega ali
začasnega naslova), potujejo z osebnim vozilom in se v Italiji zadržijo največ do 48 ur, zeleno potrdilo
ni potrebno.
Podrobnejše informacije o vstopnih pogojih za Italijo so dosegljive tudi na uradni spletni
strani: https://www.viaggiaresicuri.it/
4. VSTOP IN TRANZIT ITALIJE IZ DRUGIH DRŽAV
Potnikom, ki vstopajo v Italijo iz drugih držav, ne Slovenije, tudi z namenom tranzita, svetujemo,
da pogoje vstopa predhodno preverijo na spletni strani italijanskega ministrstva za zunanje
zadeve: http://www.viaggiaresicuri.it (v angleškem
jeziku: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html)
Madžarska

UKINITEV VSEH UKREPOV PRI PREHAJANJU MEJE Z MADŽARSKO, NOŠENJE ZAŠČITNIH MASK
OBVEZNO LE ŠE V ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJAH
Od 7. marca 2022 dalje slovenski državljani lahko vstopijo na Madžarsko brez omejitev. To velja tako
za prehajanje kopenskih meja kot tudi prek letališča v Budimpešti.
V ponedeljek, 7. marca 2022 je prenehala veljati obveznost nošenja zaščitnih mask v notranjih
prostorih (restavracije, gledališča, muzeji, trgovski centri, sredstva javnega prometa, pošta itd.) z
izjemo zdravstvenih institucij - tam je nošenje zaščitnih mask še vedno obvezno. Nošenje zaščitnih
mask ni več obvezno niti na množičnih športnih in kulturnih prireditvah z več kot 500 obiskovalci. Pri
teh dogodkih se tudi ne zahteva več predložitve potrdila o cepljenju.
POGOJI VSTOPA NA MADŽARSKO IN ZAŠČITNI UKREPI V DRŽAVI
Še vedno velja, da slovenski državljani (v skladu z ureditvijo od 23. junija 2021 dalje) lahko vstopijo iz
držav EU (torej tudi iz Slovenije) na ozemlje Madžarske po kopnem brez omejitev.
AKTUALNO
V ponedeljek, 7. marca 2022 je prenehala veljati obveznost nošenja zaščitnih mask v notranjih
prostorih (restavracije, gledališča, muzeji, trgovski centri, sredstva javnega prometa, pošta itd.) z
izjemo zdravstvenih institucij - tam je nošenje zaščitnih mask še vedno obvezno. Nošenje mask torej
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ni več obvezno niti na množičnih športnih in kulturnih prireditvah z več kot 500 obiskovalci. Pri teh
dogodkih se tudi ne zahteva več predložitve potrdila o cepljenju.
MESTA ZA TESTIRANJA IN VSTOP V SLOVENIJO
Dodajamo povezavi do seznama institucij za testiranje na Covid-19 na Madžarskem, kar je pogosto
relevantno tudi za morebitne potrebe vašega nadaljevanja poti iz Madžarske v druge države:
hivataloscovidteszt.hu/en/
https://olcsopcr.hu/en/
https://centerlab.hu/covid19/?gclid=Cj0KCQiAraSPBhDuARIsAM3Js4p43MVWguGun5map195qVKTSbAQgNKD1erzbvAnxde2AS
UtoLeARrQaAoKFEALw_wcB
Ob tem opozarjamo, da večina zdravstvenih institucij čez vikend in čez praznike ne dela, deluje
pa nekaj testirnih mest.
Informacije o vstopu v Slovenijo v luči epidemije lahko preverite na spletni strani slovenske policije.

BIH

Od 12.09.2020 je dovoljen vstop v BIH vsem tujcem, ki izpolnjujejo pogoje za vstop po Zakonu o tujcih BIH, pod
pogojem, da se ob vstopu predloži potrdilo o negativnem PCR testu na SARS -CoV-2, ki v trenutku vstopa v
državo ni starejše od 48 ur.
Za vstop je potreben veljaven potovalni dokument (potni list ali osebna izkaznica).
Negativnega testa na COVID-19 ne potrebujejo tujci, ki so navedeni kot izjeme v dokumentu "Odluka o
propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu".
Odlok o izjemah se nahaja na:
https://www.paragraf.ba/propisi/bih/odluka-o-propisivanju-dodatnih-uslova-za-ulazak-stranaca-u-bosnu-ihercegovinu.html
Vsi tujci so dolžni spoštovati epidemiološko zdravstvene ukrepe in navodila, ki so jih sprejeli organi BIH.
Veljavni ukrepi v Federaciji BIH so objavljeni na strani Federalnega ministrstva za
zdravje: https://covid19.fmoh.gov.ba/novosti
Veljavni ukrepi v Republiki Srpski so objavljeni na strani Instituta za javno zdravstvo Republike
Srpske: https://www.phi.rs.ba/

Švica

Varnost potovanj v Švico v času epidemije COVID-19
Stanje na dan 17. 2. 2022
Od 17. februarja 2022 dalje slovenski državljani, ki prihajajo z območja Repubilke Slovenije za vstop v
Švico ne potrebujejo več potrdila o cepljenju, prebolelosti ali testiranju. Prav tako se ukinja obveza
izpolnjevanja vstopnega obrazca.
Za prihode z drugih območij priporočamo uporabo obrazca Travel Check.
Dodatne informacije v zvezi z vstopom v Švico so dostopne na spletni strani vlade Švice.
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Nemčija

POGOJI ZA VSTOP V NEMČIJO
Slovenija od 3. 3. 2022 od polnoči ni več uvrščena na nemški seznam rizičnih območij. Zaradi tega za
potnike, ki so se v 10 dneh pred potjo v Nemčijo, ne velja več karantenska obveznost in obveznost
spletne prijave prihoda.
Za potnike, ki v Nemčijo pripotujejo iz Slovenije in so že dopolnili 12 let, še naprej velja t.i. pogoj PCT
(prebolel-cepljen-testiran). Za vstop v Nemčijo je še vedno potrebno imeti dokazila o izpolnjevanju
pogoja PCT v nemškem, angleškem, francoskem, italijanskem ali španskem jeziku. Dokazila so lahko v
papirni ali elektronski obliki (fotografije dokazil niso sprejemljivo digitalno dokazilo). Dokazila morajo
vsebovati tudi osebne podatke imetnika (ime, priimek, datum rojstva).
DOKAZILO O CEPLJENJU je sprejemljivo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
• Oseba je bila cepljena s cepivom, ki ima dovoljenje za uporabo v EU, oz. z njegovim ekvivalentom,
• Za cepljeno osebo velja oseba, ki je prejela 3 odmerke cepiva, do 30. 9. 2022 pa lahko status polno
cepljene osebe uveljavljajo tudi osebe, cepljene z dvema odmerkoma, pri katerih drugo cepljenje ni
bilo izvedeno pred več kot 270 dnevi,
• Med drugim in tretjim cepljenjem je minilo vsaj 3 mesece.
DOKAZILO O PREBOLEVNOSTI je sprejemljivo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
• Predložiti morate pozitivni izvid PCR testiranja,
• Pozitiven izvid testiranja mora biti starejši od 28 dni,
• Pozitivni izvid testiranja ni starejši od 90 dni.
IZVID TESTIRANJA je sprejemljiv, če izpolnjuje naslednje pogoje:
• Testiranje je opravljeno na uradnem testnem mestu (skladno z zakonodajo države, kjer je bilo
testiranje opravljeno)
• Testiranje je opravljeno s PCR ali primerljivim testom, sprejemljivo so tudi antigenski testi,
• Ob vstopu v Nemčijo od odvzema brisa ne sme miniti več kot 48 ur,
• Če oseba v Nemčijo pripotuje z organiziranim prevozom in ima negativni izvid testiranja po PCR ali
drugi primerljivi metodi, se kot 48-urni rok šteje začetek potovanja.
IZJEME
Splošna izjema od izpolnjevanja pogoja PCT ob vstopu velja za otroke, mlajše od 12 let.
Dodatno so pod določenimi pogoji izjeme tudi:
• Zaposleni v sektorju mednarodnega prevoza, če v Nemčijo opravljajo po službeni dolžnosti,
• Dnevni in tedenski migranti, ki mejo prestopajo zaradi dela, izobraževanja ali usposabljanja in se
vsaj enkrat tedensko vračajo v kraj stalnega prebivališča,
• Osebe, ki v Nemčijo vstopajo v obmejnem prometu za manj kot 24 ur,
• Osebe, ki pridobijo dovoljenje pristojnih nemških institucij,
• Uradne državne delegacije.
Podrobna navodila za vstop v Nemčijo najdete na spletni strani nemškega zveznega ministrstva za
zdravje v nemščini in in angleščini.
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Srbija

POGOJI ZA VSTOP V REPUBLIKO SRBIJO V ČASU PANDEMIJE VIRUSA COVID-19
Pogoji za vstop slovenskih državljanov brez statusa v Republiki Srbiji v času pandemije virusa
COVID-19 (turizem, zasebni obiski, poslovni obiski)
1. Vstop je tujcem brez bivališča v Srbiji dovoljen z negativnim PCR ali hitrim antigenskim testom
(HAG), ki ni starejši od 48 ur in je izdan s strani referenčnega laboratorija države iz katere tujec
prihaja oziroma iz katere vstopa v Republiko Srbijo.
ali
2. Slovenija in Srbija vzajemno priznavata srbsko potrdilo o cepljenju oz. slovensko cepilno knjižico, ki
omogočata vstop v državo brez napotitve v karanteno. Osebe morajo biti cepljene z dvema dozama
cepiva oziroma z eno dozo v primeru cepiva proizvajalca AstraZeneca in proizvajalca Johnson in
Johnson, če je minilo najmanj 14 dni od prvega cepljenja.
ali
3. Državljani Slovenije lahko vstopijo tudi s potrdilom da so preboleli COVID-19 v zadnjih 180 dnevih.
Mladoletnim osebam do 15. leta starosti je tudi omogočen vstop brez karantene ali potrdila o
negativnem testu na prisotnost virusa SARS-CoV-2, če potujejo v spremstvu ožjih družinskih članov, ki
izpolnjujejo pogoje za vstop v Srbijo brez napotitve v karanteno.
Predpisani pogoji za vstop v Republiko Srbijo z negativnim PCR testom ne veljajo za naslednje izjeme:
1. za osebe, ki so bile cepljene v Republiki Srbiji in imajo ustrezno potrdilo, ter državljane s katerimi
ima Republika Srbija sporazum o priznavanju certifikatov o cepljenju, ki so cepljeni v tisti državi in
imajo ustrezno potrdilo izdano s strani pristojnega organa le-te države – t.i. covid cepilne legitimacije
(države: Slovenija, Madžarska, Turčija, UAE);
2. za tuje državljane, ki so v tranzitu skozi Republiko Srbijo. Tranzit ne sme biti daljši od 12 ur;
3. za posadko in kabinsko osebje letala katerega končni cilj je Republika Srbija;
4. za posadko, osebje in potnike, ki so v tranzitu oziroma transferju preko mednarodnih letališč
Republike Srbije;
5. za mladoletne osebe do 12 let, če imajo starši, skrbniki ali druge osebe, ki so v spremstvu otroka,
veljaven negativen test, v kolikor je le-ta zanje potreben;
6. za osebe, ki so polno cepljeni (cepljeni z dvema dozama, oziroma z eno dozo – če so cepljeni z
AstraZeneca COVID-19 vaccine) v Republiki Srbiji in imajo potrdilo, ki je bilo izdano s strani
zdravstvene ustanove, oziroma pristojnih organov.
7. Navedeni pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za tuje državljane pri opravljanju
mednarodnega prevoza zaradi prevzema ali razkladanja blaga ali prevoza oseb v oz. preko Republike
Srbije, ko gre za posadke:
- tovornih vozil pri opravljanju mednarodnega cestnega prometa. V kolikor gre za tranzit je omejen
na 12 ur od vstopa v Republiko Srbijo;
- tovornih ladij, ki prevažajo blago v eno izmed domačih pristanišč. V primeru tranzitne plovbe na
mednarodni plovni poti skozi teritorij Republike Srbije, se tranzitomejuje na 90 ur za ladje in 60 ur za
plovila na lastni pogon od trenutka vhoda v Republiko Srbijo v primeru plovbe gorvodno, oziroma72
ur za ladje oz. 54 ur za plovila na lastni pogon od trenutka vstopa na teritorij Republike Srbije pri
plovbi dolvodno;
- avtobusov v rednem in mednarodnem potniškem prometu, tako v tranzitu kot v primeru ko je
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začetna in končna destinacija Republika Srbija;
- železniških vozil in osebja vlakov;
- vnaprej dogovorjenih humanitarnih konvojev.
- za tuje državljane, ki tranzitirajo skozi Republiko Srbijo. Tranzit ne sme biti daljši od 12 ur.
Francija

Posodobljeno 14.04.2022
PCT pogoj - "pass sanitaire" - sproščanje ukrepov
S 14. marcem 2022 Francija ukinja PC pogoj po celotni državi, razen v zdravstvenih
ustanovah, domovih za starejše in zavodih za ranljive skupine, kjer velja PCT pogoj.
PCT pogoj ostaja obvezen za vstop v Francijo.
Veljavnost pogoja PCT za vstop v Francijo
1. Veljavnost cepilnih potrdil:
Francija priznava cepiva, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA), in sicer: Pfizer,
Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria in Covishield), Johnson & Johnson in Novavax. Oseba velja za
cepljeno:
• 7 dni po 2. odmerku cepiva Pfizer, Moderna, AstraZeneca ali Novavax (oznaka 2/2),
• 28 dni po odmerku cepiva Johnson & Johnson (oznaka 1/1)
• 7 dni po odmerku cepiva za osebe, ki so Covid prebolele (oznaka 1/1).
Vendar za osebe, stare 18 ali več, je potrdilo veljavno največ 9 mesecev po zadnjem prejetem
odmerku cepiva. Za podaljšanje veljavnosti cepilnega potrdila je potreben poživitveni
odmerek cepiva mRNA (Pfizer ali Moderna).
Potrdilo o cepljenju s poživitvenim odmerkom velja neomejeno (oznaki 3/3 ali 2/1 na potrdilu).
Poleg tega se cepilni status prizna tudi osebi, ki je prejela vse predpisane odmerke cepiva, ki ga
priznava WHO (ne pa tudi EMA), in je bila poleg tega cepljena še z dodatnim odmerkom mRNA
cepiva, ki ga priznava EMA. Tej osebi se cepilni status prizna 7 dni po prejetem omenjenem
dodatnem odmerku.
2. Preboleli: veljavnost pozitivnega rezultata PCR ali hitrega antigenskega testa je od 11. dneva do 6
mesecev po okužbi.
3. Testiranje: negativnen PCR test, opravljen največ 72 ur pred odhodom ali hitri antigenski test,
opravljen največ 48 ur pred odhodom.
*Za vstop v zdravstvene zavode je veljavnost negativnega PCR ali HAG testa 24ur.
Maske so od 14. marca 2022 naprej obvezne v javnem prevozu ter v zdravstvenih zavodih.
Testi na Covid-19 so za tujce in necepljene/neprebolele plačljivi, in sicer od 22 do 25 evrov za hitri
antigenski test (ob nedeljah tudi 30 in več evrov) in najmanj 44 evrov za PCR test. Hitre antigenske
teste se lahko opravi tudi v lekarnah, v Parizu tudi v šotorih pred turističnimi znamenitostmi.
Za neupoštevanje ukrepov je predvidena denarna kazen v višini 135 evrov.
Podrobnejše veljavne ukrepe v Franciji si lahko (v angleščini) preberete na spletni strani francoske
vlade.
O morebitnih dodatnih ukrepih glede na lokalno epidemiološko sliko odločajo lokalne oblasti, zato je
pred obiskom posameznega francoskega mesta potrebno preveriti aktualna lokalna določila (seznam
francoskih prefektur).
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Vstop oziroma tranzit čez Francijo
Tranzit čez francoska letališča - potniki, ki imajo povezan let in ostanejo v mednarodnem območju
letališča, morajo še pred vkrcanjem na prvo letalo izpolnjevati vse pogoje za vstop v državo končne
destinacije. Če postanek na francoskem letališču traja več kot 24 ur in potnik zapusti letališko
mednarodno območje, mora izpolnjevati tudi pogoje za vstop v Francijo.
Vstopni pogoji za Francijo se razlikujejo glede na državo, iz katere potniki pripotujejo. Od 12.
februarja veljata 2 seznama država: zelen in oranžen. Opozarjamo, da umestitev določene države ali
regije EU na barvne sezname po kriterijih ECDC ne vpliva nujno na vstopne pogoje, ki jih določajo
države članice vsaka zase. Francija ima zaenkrat vse evropske države (poleg nekaterih drugih) na
zelenem seznamu (ni potrebno izkazati nujnega razloga za potovanje).
Potniki, ki potujejo v Francijo z letalom, morajo izpolniti Evropski elektronski obrazec za sledenje
potnikov (dPLF).
Zeleni seznam
Cepljene osebe iz držav evropskega prostora (torej tudi iz Slovenije) lahko vstopijo v Francijo brez
omejitev.
Za necepljene potnike, ki prihajajo iz Slovenije (tudi preostalega evropskega območja) veljajo
naslednji vstopni pogoji:
• necepljeni potniki, stari 12 let ali več: zahteva se negativen PCR, opravljen največ 72 ur pred
odhodom ali hitri antigenski test, opravljen največ 48 ur pred odhodom (velja EU digitalno
COVID potrdilo o testiranju);
• osebe, ki so COVID prebolele: zahteva se EU digitalno COVID potrdilo o prebolelosti (veljavno
od 11. dneva po okužbi in do 6 mesecev po okužbi).
Poleg držav evropskega prostora so na zelenem seznamu tudi Južna Afrika, Albanija, Angola, Antigva
in Barbuda, Savdska Arabija, Argentina, Aruba, Azerbajdžan, Bahami, Bahrajn, Bangladeš, Barbados,
Belize, Benin, Burma, Bolivija, Bonaire, Sveti Evstatij in Saba, Bosna in Hercegovina, Bocvana, Butan ,
Burkina Faso, Burundi, Brazilija, Kambodža, Kamerun, Kanada, Zelenortski otoki, Čile, Kolumbija,
Komori, Kongo, Slonokoščena obala, Južna Koreja, Kostarika, Kuba, Curaçao, Džibuti, Egipt, Združeni
arabski emirati, Ekvador, Eswatini, Združene države, l Etiopija, Fidži, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja,
Ekvatorialna Gvineja, Gvineja Bissau, Grenada, Grenlandija, Gvatemala, Honduras, Hong Kong, Ferski
otoki, Mauritius, Salomonovi otoki, Turks in Caicos, Britanski Deviški otoki, Ameriški Deviški otoki,
Indija, Indonezija, Irak, Jamajka, Japonska, Jordanija, Kazahstan, Kenija, Kiribati, Kosovo, Kuvajt, Laos,
Lesoto, Libanon, Liberija, Severna Makedonija, Madagaskar, Malezija, Malavi, Maldivi, Maroko,
Mavretanija, Mehika, Moldavija, Mongolija, Črna gora, Montserrat, Mozambik, Namibija, Nepal,
Nikaragva, Niger, Nigerija, Nova Zelandija, Oman, Uganda, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja,
Paragvaj, Peru, Filipini, Portoriko, Katar, Demokratična republika Kongo, Dominikanska republika,
Združeno kraljestvo, Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Sveta Lucija, Saint Vincent in Grenadine, El
Salvador, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Srbija, Sejšeli, Sudan, Južni Sudan, Šrilanka, Tajvan,
Tanzanija, Čad, Vzhodni Timor, Togo, Tunizija, Turčija, Trinidad in Tobago, Ukrajina, Urugvaj,
Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambija in Zimbabve.
Izjava na čast ni potrebna.
Več informacij je dostopnih na spletni strani francoskega Ministrstva za notranje zadeve.
Informacije o vstopnih pogojih so sicer na voljo (v angleškem jeziku) tudi na spletni strani
francoskega Ministrstva za Evropo in zunanje zadeve.
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Češka

KORONAVIRUS (COVID-19) - AKTUALNO STANJE V ČEŠKI REPUBLIKI IN PRIPOROČILA
POGOJI VSTOPA NA ČEŠKO
Brez omejitev.

Slovaška

NFORMACIJE O KORONA VIRUSU IN S TEM POVEZANIMI UKREPI NA SLOVAŠKEM
(Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so
na voljo tukaj.)
VSTOP V DRŽAVO
V skladu z odlokom Urada za javno zdravstvo SK se 6. aprila ukinjajo vse omejitve pri vstopu na
ozemlje SK zaradi epidemije covid-19. Režim na mejnih prehodih je od navedenega datuma enak, kot
je bil v veljavi pred epidemijo.
MEJNI PREHODI IN PROMET
Odprti so vsi mejni prehodi s sosednjimi državami.
NOŠENJE MASKE FFP2
Od 6. aprila 2022 je obvezno nošenje maske FFP2 v notranjih javnih prostorih, če je razdalja med
osebami, ki niso z istega gospodinjstva, manj kot 2 metra in na množičnih prireditvah na prostem.

Črna gora

OD 11. MARCA ZA VSTOP V ČRNO GORO ENOTNO EU COVID POTRDILO NI VEČ POGOJ.
Vsled ugodnejše epidemiološke slike je črnogorska vlada 10. marca 2022 omilila veljavne ukrepe.
Med drugim se z 11. marcem 2022 ukinja obveznost predložitve enotnega EU covid potrdila za vstop
v Črno goro.
Več informacij je na voljo na https://www.covidodgovor.me/me/opste-mjere
Informacije o potovanju v Slovenijo: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanjemeja/
Turčija
A) Z 01.06.2021 je prišlo do spremembe pri vstopu v državo. Nabor dokazil, ki omogočajo vstop se
razširja in s tem potnikom olajša potovanje. Za slovenske državljane velja, da lahko za vstop v Turčijo
predložijo naslednja potrdila :
- Potrdilo o drugem cepljenju, ki je starejše od 14 dni.
- Potrdilo o prebolelosti COVID 19, ki ni starejše od 6 mesecev.
- PCR test, ki ni starejši od 72 ur, za potnike, ki so dopolnili 6. leto starosti.
- Hitri test, ki ni starejši od 48ur.
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B) Izjema so potniki, ki prihajajo iz Brazilije, Republike Južne Afrike, Nepala in Šri Lanke. Tem je vstop
v državo prepovedan, dovoljen pa jim je tranzit prek turških letališč.
Potniki iz Bangladeša, Indije in Pakistana lahko v Turčijo vstopijo le na podlagi negativnega PCR testa,
ki ni starejši od 72 ur in če so prejeli dve dozi cepiva v zadnjih 14 dneh.
Potniki iz Afganistana za vstop potrebujejo PCR test, ki ni starejši od 72 ur, ob prihodu pa jim bo kljub
temu odrejena karantena.
Več informacij o omenjenih izjemah: https://www.turkishairlines.com/enint/announcements/coronavirus-outbreak/travel-restrictions/
C) S 15. marcem 2021 je pred vstopom v Turčijo znotraj 72ur pred potovanjem treba izpolniti še
poseben obrazec na spletni strani Ministrstva za zdravje: https://register.health.gov.tr/ Z izpolnitvijo
obrazca bo potnik prejel posebno HES kodo, ki jo bo uporabljal med potovanjem in nastanitvijo v
Turčiji. Koraki so torej sledeči:
1. Potnik znotraj 72 ur pred potovanjem izpolni spletni obrazec;
2. Izpolnjen obrazec natisne ali si ga naloži na svojo mobilno napravo;
3. Izpolnjen obrazec, ki je natisnjen ali na mobilni napravi, pokaže osebju letalske družbe na letališču;
4. Potniki, ki slučajno obrazca ne bi uspeli izpolniti do časa potovanja, ga bodo lahko izpolnili pred
vkrcanjem na letalo.
V primeru težav lahko potniki kontaktirajo svojo letalsko družbo
D) Nošenje mask je na prostem obvezno ves čas po celotni Turčiji. To vključuje, vendar ni omejeno
na, vsa javna mesta, vključno z ulicami, stranskimi ulicami, parki, vrtovi, prostori za piknike, trgi in
taxiji in sredstvi javnega prevoza. Maske so obvezne tudi v vseh trgovinah, restavracijah in pri
frizerjih. Kajenje na odprtih površinah (ulicah, avenijah in drugih odprtih javnih površinah) je
prepovedano.
Od 1. decembra turški državljani in prebivalci za vstop v nakupovalna središča potrebujejo kode HES.
Tisti, ki ne upoštevajo omejitev COVID-19, se lahko kaznuje z globo.
E) Oblasti lahko te ukrepe kadarkoli zaostrijo ali sprostijo ali sprejmejo dodatne.
F) Letališča v državi so odprta. Meje s sosednjimi državami, z izjemo kopenske z Iranom in Armenijo,
so odprte.
Slovenskim državljanom, ki se s ali preko turških letališč vračajo v Slovenijo, pri tem pa letijo na
letališča v okoliških državah, močno priporočamo, da aktualne pogoje tranzita preko npr. Avstrije ali
Nemčije, preverijo pri veleposlaništvih RS v teh državah.
Turčija
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