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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. 

 
Prenehanje ukrepov velja z dnem 31. maj 2022, to je dan po objavi Odloka v Uradnem listu RS. 
Vlada RS je 30. 5. 2022 na 382. dopisni seji sprejela sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih 
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. To posledično 
pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in 
obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

Prenehanje ukrepov velja z dnem 31. maj 2022, to je dan po objavi Odloka v Uradnem listu RS št. 
75/2022. 

Predlog o prenehanju veljavnosti Odloka je 25. 5. 2022 podala Strokovna svetovalna skupina ministra 
za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter svetovala, da se za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje. 
 

Avstrija Za vstop v Avstrijo ni potrebno izpolnjevanje pogoja PCT (ne potrebujete dokazila o cepljenju, 
dokazila o prebolelosti ali negativni Covid-19 test). 
Za vstop v državo so trenutno odpravljene vse omejitve povezane s Covidom -19. 

 

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. 

mailto:turizem@alpetour.si
https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211
https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211
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Italija 

Vstopni pogoji vezani na COVID-19 

(1. 6. 2022) 
Od 1. 6. 2022 vstop v Italijo brez zelenih potrdil. 
Italija s 1. junijem ukinja zelena potrdila (green pass) pri vstopu v državo (italijansko), prav tako le-ta 
potrdila niso obvezna za storitve znotraj države. 

Zaščitne maske (FFP2) so v Italiji še vedno obvezne na javnem prevozu (letalo, vlak, avtobusi) v 
gledališčih, v kinu ter športnih dvoranah. V trgovinah in restavracijah zaščitne maske niso več 
obvezne. 

 

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.   

 

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-i-
hercegovinu.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/ 
 

mailto:turizem@alpetour.si
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5889
https://www.paragraf.ba/propisi/bih/odluka-o-propisivanju-dodatnih-uslova-za-ulazak-stranaca-u-bosnu-i-hercegovinu.html
https://www.paragraf.ba/propisi/bih/odluka-o-propisivanju-dodatnih-uslova-za-ulazak-stranaca-u-bosnu-i-hercegovinu.html
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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. 

Nemčija POGOJI ZA VSTOP V NEMČIJO 
Od 1. 6. 2022 za vstop v Nemčijo ni več potrebno izpolnjevati pogoja PCT. Za potnike, ki v Nemčijo 
prihajajo iz Slovenije, ne obstajajo nobeni dodatni COVID-19 pogoji za vstop v Nemčijo.  

Za potnike, ki v Nemčijo prihajajo iz območij, ki so uvrščena na nemški seznam območij z virusnimi 
različicami, še naprej velja pogoj PCT in obvezna 14-dnevna karantena. Aktualni nemški seznam 
rizičnih območij je objavljen na spletnih straneh Inštituta Robert Koch. 

Dodatne informacije so na voljo na straneh zveznega ministrstva za zdravje v nemškem in angleškem 
jeziku.  

Srbija POGOJI ZA VSTOP V REPUBLIKO SRBIJO V ČASU PANDEMIJE VIRUSA COVID-19 

Srbija od 3.5.2022 ukinja vse omejitve ob v stopu v državo v zvezi s širjanjem bolezni Covid 19. 

Priporočilo o nošenju mask v zaprtih prostorih še vedno velja, medtem ko je nošenje mask v 
zdravstvenih ustanovah obvezno. 

 

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). 

mailto:turizem@alpetour.si
https://travelcheck.admin.ch/home
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
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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). 
  
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). 

mailto:turizem@alpetour.si
https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/
https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
https://app.euplf.eu/
https://app.euplf.eu/
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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. 

 

Češka KORONAVIRUS (COVID-19) - AKTUALNO STANJE V ČEŠKI REPUBLIKI IN PRIPOROČILA 

POGOJI VSTOPA NA ČEŠKO 

Brez omejitev. 

 

Slovaška 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 nošenje mask FFP2 ni več obvezno na prostem. 

Od 21. aprila 2022 nošenje mask FFP2 ni več obvezno v notranjih prostorih (javni promet, gledališča, trgovine, 
storitve itn.)  

mailto:turizem@alpetour.si
https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-international-travel
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/
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Informacije o koronavirusu na Slovaškem so na voljo na spletni strani www.korona.gov.sk. 

Zainteresirani lahko svoja vprašanja/poizvedbe pošljejo tudi na e-poštni naslov: novykoronavirus(at)uvzsr.sk 
oz.  koronachcemvediet(at)vlada.gov.sk. 

Praktične informacije in kontaktni podatki regionalnih organov za javno zdravje na Slovaškem so na voljo na 
spletni strani www.uvzsr.sk. 

 

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/prehajanje-
meja/ 

Turčija 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. 

 

  

mailto:turizem@alpetour.si
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