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Informacije o prehajanju državnih meja
DRŽAVA OMEJITVE IN POTREBNI DOKUMENTI ZARADI COVIDA
Slovenija

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa
v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.
Sprememba odloka začne veljati v ponedeljek, 15. novembra 2021.
Ključni spremembi odloka:
•

•

starost otroka, ki lahko vstopi v Slovenijo brez pogoja PCT (preboleli, cepljeni,
testirani) v spremstvu ožjega družinskega člana, se uskladi z Odlokom o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in se
z dopolnjenih 15 let zniža na 12 let,
izrecno je določeno, da hitri test za samotestiranje ne velja kot dokazilo za vstop v
Slovenijo. Izpolnjevanja pogoja testiranja torej ni mogoče dokazovati s testom HAG za
samotestiranje.

Splošna dokazila ob vstopu
Brez napotitve v karanteno na domu lahko v Republiko Slovenijo vstopi oseba, ki izpolnjuje
pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja - pogoj PCT. Pogoj PCT je izpolnjen, če osebe
razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil.
Pogoja testiranja ni mogoče dokazovati s testom HAG za samotestiranje.
Pogoj PCT
1. Dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,
ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
2. digitalno covid potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR (EU
DCP);
3. digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo
QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje
države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države);
4. dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim oseba izkazuje, da je prejela:
‒ drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19
Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National
Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech,
cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of
India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj
po prejetem drugem odmerku;
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‒ odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.
Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
5. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik
presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
6. dokazilo o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilo o cepljenju, s katerim oseba
dokazuje, da je bila v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR
oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke.
Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici
schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi
Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih
državah Amerike. Če je test PCR opravljen v državi, ki ni navedena, je ustrezen, če hkrati
izpolnjuje vse naslednje pogoje:
•

vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske unije
ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (EMŠO,
številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta
države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa
(proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum
izdaje potrdila, in

•

je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so
interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covid potrdila, in

omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način
kot evropsko digitalno covid potrdilo.
Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici
schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi
Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih
državah Amerike. Če je test HAG opravljen v državi, ki ni navedena, je ustrezen, če hkrati
izpolnjuje vse naslednje pogoje:
•

•

vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije
ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (EMŠO,
številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta
države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa
(proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum
izdaje potrdila, in

•

je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so
interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covid potrdila, in

•

omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način
kot evropsko digitalno covid potrdilo.
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Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu
hitrih antigenskih testov.
Dokazila o cepljenju (iz 4. točke) so lahko:
– izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva, ali
– vpis v Knjižico o cepljenju, ali
– izdano potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi v obliki kartončka, ki ga prejme oseba ob
cepljenju).
Cepljene osebe si lahko potrdilo natisnejo tudi prek portala zvem.eZdrav.si (dostop z
digitalnim potrdilom) ali smsPASS.
Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na
domu za 10 dni. Če je oseba tujec brez prebivališča v Sloveniji, se ji vstop v Slovenijo dovoli
in se jo napoti v karanteno na domu za 10 dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen
prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Slovenijo ne dovoli.
Predčasna prekinitev karantene
Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, lahko karanteno
predčasno prekine z negativnim PCR testom na prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme
opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.
Avstrija

Predpisi za vstop v Avstrijo
Za vstop v Republiko Avstrijo elektronska registracija (Pre Travel Clearance) ni več
obvezna za naslednje osebe:
•

osebe, ki prihajajo iz Slovenije ali iz držav s seznama 1 in

•

ki so se v preteklih desetih dneh zadrževale izključno v Sloveniji ali v kateri od držav
s seznama 1 ali v Avstriji

in osebe, ki imajo potrdilo v smislu t.i. pravila 3G oz. – cepljen, testiran, prebolel
Za vstop iz Slovenije v Avstrijo (v kolikor ste v preteklih 10 dneh bivali v Sloveniji ali Avstriji)
potrebujete potrdilo, da ste bili bodisi cepljeni, testirani ali da ste preboleli COVID -19 –
ti. potrdilo 3G. Karantena ni več potrebna.
Kot dokaz o cepljenju se upošteva tudi dokument izdan v nemščini ali angleščini (npr.
rumena izkaznica za cepljenje) o cepljenju, ki ga je odobrila EMA ali je uspešno opravil
postopek EUL WHO.
Elektronska prijava potovanja je potrebna samo, če na meji ne morete pokazati potrdila 3 -G
(Elektronska registracija)
Če oseba ne more predložiti omenjenega potrdila 3G, mora nemudoma oz. najkasneje v
roku 24 ur opraviti test na virus SARS-CoV-2.
Kot potrdilo o cepljenju se priznavajo uradni dokumenti v nemškem (Ärztl. Zeugnis) ali
angleškem jeziku (Health certificate) ali rumena izkaznica cepljenj, v katero je vnešeno
cepljenje.
•
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Avstrija priznava cepiva proizvajalcev BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneka, Johnson
& Johnson, Moderna in Sinopharm.
•

Kot potrdilo o preboleli bolezni COVID-19 se upoštevajo uradna ali zdravniška
potrdila (npr. odločba o karanteni oz. izolaciji) v nemškem ali angleškem jeziku, da
je oseba v preteklih 6 mesecih prebolela infekcijo z virusom SARS-CoV-2.

•

Poleg potrdil, da je oseba prebolela COVID-19, se upoštevajo tudi potrdila o
testiranju na prisotnost protiteles proti virusu SARS Cov-2, ki pri vstopu ne smejo
biti starejša od 3 mesecev.

Vstop v Avstrijo je možen na podlagi opravljenega:
•

PCR testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema birsa ali antigenskega hitrega testa, ki
ni starejši od 48 ur od odvzema brisa

Za osebe, ki so bile cepljene proti COVID 19, je možen vstop v Avstrijo:
po prejemu drugega odmerka cepiva, pri čemer od prejema prvega odmerka ni
minilo več kot 360 dni (12 mesecev),
• po cepljenju s cepivom, za katerega je predviden zgolj en odmerek, pri tem mora od
cepljenja miniti najmanj 21 dni in ne več kot 270 dni (9 mesecev),
• po cepljenju, če je pred le-tem minilo najmanj 21 dni od dne pozitivnega
molekularni testa na SARS-Cov-2 ali če je oseba pred cepljenjem razpolagala s
potrdilom o prisotnosti protiteles, pri čemer od cepljenja ni minilo več kot 360 dni
• po nadaljnem cepljenju, če od tega ni minilo več kot 360 dni in če je minilo med tem
in drugim cepljenjem najmanj 120 dni
• ob predložitvi zdravniškega potrdila o v zadnjih 180 dneh preboleli bolezni COVID-19
ali s potrdilom o nevtraliziranih antitelesih, ki ni starejše od 90 dni
• osebe z delno imunsko zaščito potrebujejo izvid testa, ki je negativen na COVID -19,
ali potrdilo o preboleli bolezni COVID-19,
V kolikor pri vstopu v Avstrijo iz Slovenije ne predložite nobenega od navedenih potrdil,
morate nemudoma oz. najkasneje v roku 24 ur na lastne stroške opraviti PCR ali hitri
antigenski test.
•

Za delovne migrante / šolarje, dijake in študente / osebe, ki obiskujejo družinske člane,
veljajo naslednji predpisi za vstop v Avstrijo:
•

Za osebe, ki redno prehajajo mejo v Avstrijo ali iz Avstrije v Slovenijo zaradi dela,
izobraževanja, zaradi družinskih zadev ali zaradi obiska življenskega partnerja ,
veljajo zgoraj navedena, vendar zadošča negativni rezultat PCR ali hitri antigenski
test, ki je lahko star največ 7 dni. Elektronsko registracijo je potrebno ponoviti po
poteku 28 dni ali ob spremembi podatkov.
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•

Če oseba pri vstopu ne predloži ustreznega potrdila je vstop možen s PCR ali
hitrim antigenskim testom. Od odvzema brisa do trenutka vstopa (do ure
natančno) sme poteči največ 7 dni.

•

Predpisi veljajo za migrante, ki redno prehajajo mejo med Avstrijo in Slovenijo. Za
migrante iz drugih držav veljajo eventualno drugi predpisi.

Predpisi za vstop otrok:
Za otroke do dopolnjenega 12. leta starosti testiranje ni potrebno. V kolikor je bila
izrečena karantena, se ta konča s koncem karantene, ki je bila izrečena odrasli osebi, ki
otroka spremlja. Vsekakor pa je za otroka potrebna predhodna elektronska registracija
(Pre-Travel-Clearance), v kolikor je ta predpisana.
Za otroke, starejše od 12 let, sicer veljajo splošna pravila za vstop, kot so predhodna
registracija, testiranje in karantena. Za mladoletne osebe od 12 do 18 let veljajo
naslednja pravila: v kolikor vstopajo brez potrdila o cepljenju ali prebolelosti, spremljajoči
odrasel pa ima eno od teh potrdil, mladoletna oseba za vstop potrebuje negativen izvid
testa ali zdravniško potrdilo o negativnem testnem izvidu. V kolikor mladoletnik prihaja iz
drugih držav ali območji, registracija in karantena nista potrebni, v kolikor potuje skupaj z
osebo, ki je bila cepljena in je od prejema zadnjega odmerka cepiva, potrebnega za
vzpostavitev zaščite, minilo najmanj 14 dni. Za mladoletne osebe, ki potujejo same, prav
tako veljajo splošna pravila za vstop, kot so predhodna registracija, testiranje in
karantena.
Tranzit:
•

Hrvaška

Za tranzit skozi Avstrijo brez postanka ni potrebna predhodna elektronska
registracija. Prav tako ni potreben negativni rezultat testa / potrdilo o cepljenju /
potrdilo o okrevanju. Ob vstopu mora biti zgolj zagotovljen izstop.

Potniki, ki potujejo na Hrvaško iz Slovenije
Ažurne informacije o pogojih za vstop v Republiko Hrvaško v skladu z začasnimi omejitvami,
ki veljajo zaradi nadzora širjenja bolezni COVID-19, se nahajajo na spletni strani hrvaškega
Ministrstva za notranje zadeve, https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211.
Ob vstopu na Hrvaško morajo potniki od 1.7.2021 predložiti EU digitalno covid potrdilo ali
eno od naslednjih dokazil:
- PCR negativni test na SARS-CoV-2 ali hitri antigenski test - HAG, pri čemer mora biti
test HAG s Skupnega seznama hitrih antigenskih testov, ki so ga države članice Evropske
unije vzajemno priznale in ga objavila Evropska komisija (seznam
na https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-
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19_rat_common-list_en.pdf).
Rezultati PCR testa ne sme biti starejši od 72 ur, rezultat HAG testa pa ne starejši od 48
ur (šteto od časa odvzema brisa do prihoda na mejni prehod).
ALI
- potrdilo o cepljenju (ne starejše od 365 dni) o prejemu drugega odmerka cepiva COVID19, ki se uporablja v državah članicah EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya,
Sinopharm) oz. potrdilo o preteku 14 dni od cepljenja s cepivom prejetega v enkratnem
odmerku (Janssen/Johnson&Johnson).
ALI
- potrdilo o cepljenju s prvim odmerkom cepiva Pfizer, Moderna, Gamaleya (velja za vstop
v obdobju od 22. do 42. dneva prejema cepiva) ali AstraZeneca (velja za vstop v obdobju od
22. do 84. dne prejema cepiva)
ALI
- potrdilo o pozitivnem PCR ali HAG testu, ki potrjuje, da je oseba prebolela okužbo z
virusom SARS-CoV-2 (test je bil opravljen pred največ 365 dnevi, a je starejši od 11 dni od
datuma prihoda na mejni prehod) ali zdravniško potrdilo o preboleli bolezni Covid-19
ALI
- potrdilo o preboleli bolezni Covid-19 in prejemu ene doze cepiva v obdobju največ 12
mesecev od pričetka bolezni, in je od cepljenja minilo največ 365 dni
ALI
- odreditev samoizolacije ob vstopu v Republiko Hrvaško z možnostjo PCR ali HAG
testiranja na SARS-CoV-2 (na lastne stroške) ob obveznosti samoizolacije do prejema izvida
testa. V primeru nezmožnosti testiranja se določi ukrep samoizolacije za obdobje desetih dni.
Dodatno hrvaški odlok z veljavo od 26.7.2021 navaja tudi novo možnost vstopa brez testa oz.
karantene:
Če je oseba prebolela COVID-19 in ima veljavno EU digitalno COVID ali drugo potrdilo o
preboleli bolezni in je bila cepljena z vsaj enim odmerkom cepiva v osmih mesecih po pojavu
COVID-19, se izjema od obveznosti negativnega PCR ali hitrega antigenskega testa oz.
karantene podaljša do izteka devetih mesecev od dneva cepljenja.
IZJEME od zgornjih obveznosti so:
- delavci ali samozaposlene osebe, ki opravljajo ključne naloge, vključno z zdravstvenimi
delavci, obmejnimi in napotenimi delavci ter sezonskimi delavci, kot je določeno v Smernicah
Arriva d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, davčna št.: SI31727077, matična št.: 5263433, Okrožno sodišče Maribor, vložna št. 1/100873-00, osnovni
kapital: 2.051.765,15 EUR, TRR SKB banka: SI56 0312 1100 0191 485

Arriva d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
T: + 386 (0)4 20 13 100
E: turizem@alpetour.si
www.alpetour.si

o prostem gibanju delavcev med pandemijo COVID-19;
- učenci, študenti in pripravniki;
- pomorščaki in delavci v transportnem sektorju ali ponudniki prevoznih storitev, vključno z
vozniki tovornjakov, ki prevažajo blago za uporabo na ozemlju države in tisti, ki so samo v
tranzitu;
- diplomati, osebje mednarodnih organizacij in osebe, ki prihajajo na vabilo mednarodnih
organizacij in katerih fizična prisotnost je potrebna za delovanje teh organizacij, vojaško
osebje in policisti ter osebje humanitarne in civilne zaščite pri opravljanju njihovih nalog;
- osebe, ki potujejo zaradi družinskih ali poslovnih razlogov, vključno z novinarji pri
opravljanju svojih nalog;
- potniki v tranzitu z obvezo, da zapustijo Republiko Hrvaško v 12 urah po vstopu;
- bolniki, ki potujejo zaradi zdravstvenih razlogov.
Prav tako veljajo kot izjema (brez testa in samoizolacije) OTROCI, mlajši od 12 let, ki
potujejo s staršem/skrbnikom, če le-ti izpolnjujejo pogoje za vstop.
Za potnike iz nekaterih tretjih držav velja poseben režim
Potniki iz držav, ki so uvrščene na seznam držav Hrvaškega inštituta za javno zdravje, za
katere veljajo posebni epidemiološki ukrepi (seznam na https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Popis-dr%C5%BEava-za-koje-se-pri-dolasku-u-RepublikuHrvatsku-primjenjuju-posebne-epidemiolo%C5%A1ke-mjere-prilikom-prelaska-granice1.pdf), morajo ob vstopu na Hrvaško:
- predložiti negativni izvid PCR testa, ki ni starejši od 72 ur, in jim je obenem odrejen
ukrep obvezne samoizolacije na Hrvaškem za 14 dni (velja za države 1.kategorije, trenutno
so to Južnoafriška republika, Zanzibar (Tanzanija),Brazilija). Trajanje samoizolacije se lahko
skrajša, če oseba najpozneje sedmi dan samoizolacije na lastne stroške opravi PCR testiranje
na SARS-CoV-2 in je rezultat negativen.
- predložiti negativni izvid PCR testa, ki ni starejši od 72 ur, ali negativni izvid hitrega
antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur, ne glede na status cepljenja oz. prebolelosti (za
države 2.kategorije, trenutno so to Indija, Rusija, Ciper, Združeno kraljestvo).
Objava na spletni strani Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ):
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/priopcenje-o-izmjeni-popisa-drzava-za-koje-se-priulasku-u-republiku-hrvatsku-primjenjuju-posebne-epidemioloske-mjere/
!!!! DODATNE INFORMACIJE !!!
V primeru nejasnosti ali želje po podrobnejših informacijah oz. potrebni dokumentaciji lahko
pristojne hrvaške organe kontaktirate prek spletnega obrazca na
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strani https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211 ali povprašate za informacije
neposredno na mejnem prehodu, kjer nameravate prečkati mejo (seznam hrvaških mejnih
prehodov s kontakti, https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Tel.imenik%20GPconverted.pdf). Tolmačenje izjem je v pristojnosti hrvaške mejne policije.
Hrvaški organi potnikom svetujejo predhodno najavo vstopa preko spletne aplikacije
EnterCroatia, da bi se skrajšali mejni postopki (op. ni pa to obvezno).

Italija

UKREPI ITALIJANSKE VLADE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19
VSTOPNI POGOJI ZA ITALIJO, 21.6.2021
Potniki iz Slovenije lahko vstopijo v Italijo brez karantenske obveznosti pod naslednjimi
pogoji:
1. Izpolnjena digitalna registracija – dPLF (Digital Passenger Locator
Form) https://app.euplf.eu/#/ (vedno, tudi v tranzitu) in
2. Eno od t.im. Zelenih potrdil COVID-19, ki ga izda pristojni zdravstveni organ in potrjuje:
a. negativni test na Covid-19 (hitri-antigenski ali molekularni PCR test), ki ni starejši od
48 ur od trenutka odvzema vzorca (za potnike starejše od 6 let), ali
b. zaključeno cepljenje proti COVID-19, opravljeno vsaj 14 dni pred vstopom v Italijo, ali
c. prebolelost okužbe s COVID-19 od katere ni minilo več kot 6 mesecev.
Zeleno potrdilo Covid-19 mora biti izdano v italijanskem, angleškem, francoskem ali
španskem jeziku in je lahko v digitalni ali tiskani obliki.
IZJEME ZA VSTOP V ITALIJO BREZ "ZELENEGA POTRDILA"
Med izjeme, ki za vstop v Italijo ne potrebujejo "zelenega potrdila" odlok med drugim
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), obmejni delavci, študenti in šolarji, ki mejo prehajajo dnevno ali najmanj
enkrat tedensko zaradi udeležbe pri šolskih oz. študijskih obveznostih, osebe iz obmejnega
območja, ki se v Italijo odpeljejo do 60 km od kraja prebivanja in se v Italiji zadržijo največ do
48 ur.
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, ni potrebno izpolnjevati digitalne registracije –DPLF.
VSTOP IN TRANZIT ITALIJE IZ DRUGIH DRŽAV
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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)
OPOZORILO ZA POTOVANJA Z JAVNIM PREVOZOM
Potnike, ki potujejo v Italijo z javnimi prevozi (letalo, avtobus..), vključno na otoke,
obveščamo, da jim je lahko naknadno odrejena 10 dnevna karantena v primeru, da pristojne
oblasti ugotovijo, da je bila na javnem prevozu odkrita oseba pozitivna na Covid-19.
Potnikom, ki bi se znašli v tovrstni situaciji svetujemo, da upoštevajo prejeta navodila
ministrstva za zdravje Italije oz. lokalne zdravstvene lokacije (ASL), tako glede karantene kot
tudi testiranja na Covid-19.

Madžarska

Aktualno stanje glede zaščitnih ukrepov na Madžarskem, prestop meje, 18. oktober
2021
Še vedno velja, da slovenski državljani (ureditev od 23. junija 2021 dalje) lahko vstopijo iz
držav EU na ozemlje Madžarske po kopnem brez omejitev.
Vse od 3. julija 2021 dalje tudi v hotelskih nastanitvah in restavracijah ni več potrebno
predložiti potrdila o cepljenju, potrdila o prebolevnosti niti PCR testa.
Ob zapisanem dodajamo, da si madžarski organizatorji dogodkov in prireditev pridržujejo
pravico, da sami določijo stopnjo in način zaščite na samem dogodku, zato priporočamo, da
se za konkretne informacije obrnete na organizatorja dogodka.
Dodajamo tudi povezavi do seznama institucij za testiranje na Covid-19 na Madžarskem. Ob
tem opozarjamo, da večina zdravstvenih institucij čez vikend ne dela:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkereshetointezmenyek-listaja
https://hivataloscovidteszt.hu/en/
Sproščanje ukrepov na Madžarskem, v veljavi po 23. juniju
Od trenutka, ko so na Madžarskem cepili 5,5 mio. ljudi, veljajo naslednje sprostitve ukrepov:
- maske niso več obvezne, z izjemo bolnišnic in socialnih zavodov; masko lahko nosi vsak, ki
jo želi nositi;
- potrdila o cepljenju ni več potrebno predložiti v restavracijah, nastanitvah, rekreacijskih
objektih, na kulturnih prireditvah in na predstavah s predhodno rezerviranimi sedeži;
- v trgovinah ohranjanje medsebojne razdalje in omejevanje števila kupcev ni več potrebno;
- število udeležencev, dovoljenih na zasebnih in družinskih prireditvah se je povečalo s 50 na
100, na porokah pa z 200 na 400;
- za športne, glasbene in plesne prireditve ter prireditve v zaprtih prostorih ali na prostem z
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več kot 500 udeleženci ostajajo v veljavi prejšnji predpisi (omejitev števila udeležencev,
zahteva predložitve potrdila o cepljenju). Mladoletniki se teh prireditev lahko udeležujejo le z
veljavnim potrdilom o cepljenju ali če so s skrbnikom, ki mu je dovoljen vstop (ki lahko
predloži potrdilo o cepljenju).
Madžarska omogoča tranzit potnikov tudi preko letališča v Budimpešti. Žal pa je nemogoče
zagotoviti, da bodo vsi izvajalci storitev poznali in spoštovali ureditve in kljub temu lahko
pride do težav pri vkrcanju na letalo. Za vstop na Madžarsko preko letališča letalska družba
pogosto zahteva potrdilo o tranzitu. Za izdajo potrdila, se obrnite na veleposlaništvo RS
(bodisi v državi od koder potujete ali v državi, kamor potujete). Sam prehod meje potem, ko
pristanete na Madžarskem, ni problematičen.
Prilagamo tudi povezavo na spletno stran madžarske
policije: http://www.police.hu/en/content/information-on-general-rules-of-border-crossing.

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-ulazakstranaca-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/

Švica

ŠVICA (stanje na dan 4.11.2021)
Novi vstopni pogoji za Švico od 20.9.2021 dalje
Vse osebe, ki niso bile cepljene ali prebolele Covid-19, morajo ob vstopu pokazati negativen test
(antigen ali PCR), ne glede na to, od kod prihajajo in s kakšnim prevoznim sredstvom potujejo. Po
štirih do sedmih dneh bivanja v Švici morajo opraviti še en test v Švici. Test je plačljiv. Rezultat
drugega testa je treba posredovati pristojnemu kantonalnemu uradu. Za cepljene in
prebolele osebe s potrdilom Covid-19 ali drugim veljavnim dokazilom testiranje ni obvezno.
Obvezen obrazec za vse potnike
Vsi potniki - cepljeni, ozdravljeni ali z negativnim testom - morajo izpolniti tudi vstopni obrazec Passenger Locator Form, SwissPLF: https://swissplf.admin.ch/formular, ki kantonom omogoča, da
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opravijo kontrolo na kraju samem in ugotovijo, ali so osebe, ki niso bile cepljene ali ozdravljene,
vstopile s testom ter po štirih do sedmih dneh opravile ponovni test.
Čezmejnim potnikom, ki se vozijo na delo, ni treba opraviti testa ali izpolniti obrazca.
Iz zahteve za testiranje in izpolnitev obrazca so izvzete osebe, ki potujejo skozi Švico v tranzitu brez
postanka ter tisti, ki poklicno prevažajo blago ali ljudi, ter čezmejni potniki in osebe, ki vstopajo z
obmejnih območij. Testa so oproščeni tudi otroci, mlajši od 16 let.
Dodatno svetujemo vsem, da preverijo z izvajalcem prevoza glede morebitne obveznosti predložitve
testa, potrdila o cepljenju ali prebolelosti.
Glede preverbe posameznih primerov za vstop v Švico, je na voljo platforma Travel
Check: https://travelcheck.admin.ch/home
Klicni center za osebe, ki potujejo v Švico: +41 58 464 44 88 (vsak dan med 6.00 in 23.00).Klicni
center za informacije v zvezi s koronavirusom: +41 58 463 00 00, (vsak dan med 6.00 in 23.00)
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html
Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z vstopom v
Švico: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html

Aktualne informacije v zvezi s Covid-19 v Švici so dostopne na spletnih straneh švicarskega zveznega
urada za zdravje:
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov.html

Nemčija

Slovenija je od 26. 9. 2021 na nemškemu seznamu visokorizičnih območij, spremembe pri
vstopu v Nemčijo za potnike, ki prihajajo iz Slovenije
Nemčija je 24. 9. 2021 na seznam območij z visokim tveganjem, tj. visokorizičnih območij
(Hochrisikogebiete) ponovno uvrstila Slovenijo. Posodobljen seznam začne veljati v nedeljo,
26.09.2021, opolnoči (od 0:00). Zaradi tega za osebe, ki so se kadarkoli v 10 dneh pred
vstopom v Nemčijo zadrževale v Sloveniji, veljajo naslednji pogoji:
- obvezna prijava prihoda preko spletnega obrazca www.einreiseanmeldung.de
- hkrati je ob vstopu potreben negativen rezultat testa (PCR največ 72 ur ali hitri antigenski
test največ 48 ur). IZJEME: prebolevniki in polno cepljeni (s potrdili), mlajši od 12 let;
- obvezna 10-dnevna karantena. IZJEME: prebolevniki in cepljeni,
- osebe, ki vstopajo v ZR Nemčijo samo z negativnim rezultatom testa, imajo možnost
predčasnega zaključka karantene s testiranjem (najprej 5. dan po nastopu karantene); mlajši
od 12 let karanteno avtomatično zaključijo po 5 dneh, tudi brez testiranja;
- če se v prvih 10 dneh po vstopu v državo pojavijo simptomi okužbe z virusom SARS-CoV-2,
je potrebna prijava pri pristojnem zdravstvenem uradu.
Nemška ureditev priznava več izjem od obvezne karantene, med njimi so tudi:
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- osebe, ki le prečkajo območje z visokim tveganjem (tranzit);
- osebe, ki Nemčijo le prečkajo (tranzit);
- osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza (ob vzdrževanju ustreznih
zaščitnih in higienskih ukrepov);
- osebe, ki vstopajo v Nemčijo zaradi nujnega zdravljenja bolezni COVID-19;
- čezmejni delovni migranti (potrebno je dokazilo), ki se vsaj enkrat tedensko vračajo v svoj
kraj bivanja;
- osebe, ki vstopajo v Nemčijo zaradi nujnih in neodložljivih poslovnih ali študijskih razlogov
(s potrdili), in Nemčijo zapustijo v roku največ 5 dni;
- napoteni delavci, ki potujejo v Nemčijo na delo, ki traja najmanj 3 tedne, če so jim v kraju
nastanitve in dela omogočeni skupinski higienski ukrepi;
- učenci, dijaki in študentje, ki se vsaj enkrat tedensko vračajo v svoj kraj bivanja;
- osebe, ki v Nemčijo vstopajo za manj kot 72 ur zaradi obiska bližnjih sorodnikov (sorodniki
v prvem kolenu);
- osebe, ki v Nemčijo vstopajo za manj kot 24 ur.
Več aktualnih informacij in seznama visokorizičnih območij najdete na spletni strani Inštituta
Robert Koch v nemškem jeziku:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Podrobna navodila za vstop v Nemčijo najdete na spletni strani nemškega zveznega
ministrstva za zdravje v nemščini
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html in angleščini:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirusinfos-reisende/faq-tests-einreisende-englisch.html
NUJNA KONZULARNA POMOČ SLOVENSKIM DRŽAVLJANOM
Za nujne konzularne zadeve je veleposlaništvo dosegljivo vsak delovnik med 9. in 17. uro na
+49 (0)30 20 61 45 0. Izven uradnih ur smo za nujne primere dosegljivi na dežurni številki +
49 15 228 155 151.
Tisti, ki se nahajate na območju zveznih dežel Bavarske in Baden-Württemberga, se lahko
obrnete na Generalni konzulat Republike Slovenije v Münchnu.
KONTAKTNI PODATKI IN SPREMLJANJE STANJA
Splošne informacije o virusu in ukrepih pristojnih nemških organov v nemškem jeziku najdete
na spletnih straneh nemške zvezne vlade, zveznega ministrstva za zdravje, zveznega
ministrstva za notranje zadeve in Inštituta Robert Koch. Obiščete lahko tudi posebni spletni
strani infektionschutz.de in zusammengegenCorona.de.
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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)
Vstop je tujcem brez bivališča v Srbiji dovoljen z negativnim PCR in 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.
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.
Državljani Slovenije lahko vstopijo tudi s potrdilom da so preboleli COVID-19 v zadnjih 180
dnevih oz. da je preteklo največ 8 mesecev od okužbe z virusom in so prejeli vsaj en odmerek
cepiva.
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
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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 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.

Srbski državljani in tujci z urejenim dovoljenjem za bivanje v Srbiji
Državljanom Republike Srbije in tujim državljanom z urejenim bivanjem v Republiki Srbiji, ki
prihajajo iz držav z nestabilno epidemiološko situacijo, in nimajo negativnega RT-PCR
testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki je bil izdan s strani referenčnega laboratorija države
iz katere prihajajo, bodo napoteni v karanteno na domu (10 dni).
V primeru, da potnik zamudi rok veljavnosti testa (48 ur), kar pa ni krivda potnika, ampak je
posledica drugih nepredvidljivih dejavnikov (zamuda/prestavitev leta, odhoda avtobusa, vlaka
in dr.), se veljavnost testa podaljša na 72 ur.
Predpisani pogoji za vstop v Republiko Srbijo ne veljajo za naslednje izjeme:
1. državljane Republike Srbije in tuje državljane z urejenim bivanjem v Republiki Srbiji, ki
prihajajo iz: Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Republike Bolgarije, Republike
Severne Makedonije in Črne Gore in Madžarske;
2. za tuje državljane, ki tranzitirajo 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 posadko in kabinsko osebje katerim je skrajnja destinacija Republika Srbija;
6. za akreditirane člane osebja tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev in pisarn
mednarodnih organizacij kot tudi njihovih družin, ki so imetniki posebnih osebnih izkaznic
oziroma identifikacijskih dokumentov izdanih s strani Ministrstva za zunanje zadeve in
Generalnega sekretariata Vlade;
7. za člane posadke, ki opravljajo mednarodne prevoze;
8. za mladoletne osebe do 12 let;
9. za pripadnike tujih vojaških, policijskih in drugih varnostnih služb, ki so v tranzitu preko
ozemlja Republike Srbije ali v Republiko Srbijo prihajajo zaradi opravljanja uradnih nalog s
predhodno najavo;
10. za državljane Republike Srbije in tuje državljane, ki so popolnoma cepljeni (cepljeni z
dvema dozama, oziroma z eno dozo – če so vakcinirani z AstraZeneca COVID-19 vaccine) v
Republiki Srbiji in ki o tem imajo potrdilo, ki je bilo izdano s strani zdravstvene ustanove,
oziroma organov.
Omejitev se ne nanaša na državljane Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Republike
Bugarske, Madžarske, Republike Severne Makedonije in Črne Gore, ko prihajajo v Republiko
Srbijo iz držav, katerih so državljani. Osebam, ki niso državljani teh držav, ampak imajo
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odobreno začasno ali stalno bivanje v teh državah in v Republiko Srbijo vstopajo direkt iz
njih, se dovoli vstop pod pogojem da v roku 48 ur po prehodu meje dostavijo teritorialno
nadežnom zavodu za javno zdravje negativen RT-PCR test ali antigen test na prisotnost
SARS-CoV-2, izdan s strani tujega referenčnega laboratorija Republike Srbije.
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 tranzit omejuje na 90 ur
za ladje in 60 ur za plovila na lastni pogon od trenutka vhoda v Republiko Srbijo v primeru
plovbe gor vodno, oziroma72 ur za ladje oz. 54 ur za plovila na lastni pogon od trenutka
vstopa na teritorij Republike Srbije pri plovbi dol vodno;
- avtobusov v rednem in mednarodnem potniškem prometu, tako v tranzitu kot v primeru ko
je začetna in končna destinacija Republika Srbija;
- železniških vozil in osebja vlakov;
- vnaprej dogovorjenih humanitarnih konvojev.
Vse podrobnosti o vstopu v Srbijo lahko preberete na spletni srani Ministrstva za zunanje
zadeve Republike Srbije: https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-usloviza-ulazak?lang=lat
___________________________________________________________________________
Vstop v Republiko Srbijo iz poslovnih razlogov je mogoč tudi pod naslednjimi pogoji:
Srbija tujim državljanom omogoča vstop iz poslovnih razlogov brez PCR testa pod pogojem
da v 24 urah po prečkanju državne meje Gospodarski zbornici Srbije ('Privredna komora
Srbije') predložijo negativni PCR test ali antigenski test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ga
je izdal referenčni laboratorij Republike Srbije.
Gospodarstveniki, ki nameravajo iz poslovnih razlogov obiskati Srbijo, morajo o tem 48 ur
pred prihodom obvestiti srbsko gospodarsko zbornico, ki bo informacijo posredovala upravi
mejne policije.
Pred prihodom morajo gospodarstveniki poslati memorandum (ki je pravilno podpisan,
overjen in registriran) na e-naslov: inocovid19@pks.rs ali izpolniti spletni obrazec.
Memorandum mora vsebovati naslednje podatke:
a. Ime in priimek osebe / oseb, ki prihajajo v Republiko Srbijo
b. Številka potnega lista in ime države, v kateri je bila izdana potna listina
c. Poslovni razlog za prihod v Republiko Srbijo
d. Datum vstopa v Srbijo in ime mejnega prehoda
e. Številka leta / registrska številka vozila
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f. Naslov bivanja v Republiki Srbiji, trajanje bivanja (od-do), kontaktna telefonska številka in
e-pošta.
Več informacij in spletni obrazec najdete na strani PK: https://inocovid.pks.rs/.
Francija

Posodobljeno 15.11.2021
Od 9. avgusta 2021 dalje je za vstop v kavarne, bare in restavracije (tudi terase!), kulturne
ustanove in druge objekte prostočasne dejavnost, nekatere nakupovalne centre, kulturne
ustanove, bolnišnice, domove starejših, zdravstveno-socialne zavode ter za vsa potovanja z
letalom, vlakom in avtobusom pri daljših razdaljah (med regijami) obvezno COVID
potrdilo (PCT pogoj) za vse polnoletne osebe.
Za osebe med 12. in 17. letom starosti je pogoj PCT oziroma COVID potrdila začel veljati s 30.
septembrom 2021. Od 15. oktobra 2021 so testi na Covid-19 v Franciji plačljivi, in sicer od
22 do 25 evrov za hitri antigenski test (ob nedeljah tudi 30 evrov) in najmanj 44 evrov za PCR
test. Hitre antigenske teste se lahko opravi tudi v lekarnah.
Za neupoštevanje ukrepov PCT je predvidena denarna kazen v višini 135 evrov.
Z 20. junijem 2021 je na celotnem območju celinske Francije ukinjena t.i. policijska ura.
Maske na prostem so obvezne v nekaterih departmajih, ter povsod na tržnicah, v čakalnih
vrstah, večjih skupinah na prostem ipd. - povsod pa so obvezne v vseh notranjih prostorih,
vključno z javnim prevozom.
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
Podrobnejše informacije o vstopnih pogojih so na voljo (v angleškem jeziku) na spletni strani
francoskega Ministrstva za Evropo in zunanje zadeve.
Od 1. julija dalje Francija priznava EU digitalno COVID potrdilo (o cepljenju, o PCR
testiranju, o HAG testiranju, o prebolelosti), ki ga v Sloveniji izdaja NIJZ (Več
informacij: www.cepimose.si).
CEPLJENI POTNIKI:
Cepljene osebe iz vseh držav (ne glede na barvni seznam) lahko vstopijo v Francijo brez
omejitev.*
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* Francija upošteva le cepiva, ki jih priznava Evropska agencija za zdravila (EMA), in sicer:
Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria in Covishield) in Johnson & Johnson. Oseba velja za
cepljeno:
7 dni po 2. odmerku cepiva Pfizer, Moderna ali AstraZeneca;
28 dni po odmerku cepiva Johnson & Johnson;
7 dni po odmerku cepiva za osebe, ki so COVID prebolele.
Vsi potniki morajo izpolniti izjavo na čast, ki je na voljo na spletni strani
francoskega Ministrstva za notranje zadeve – izberite "TRAVEL TO/FROM A GREEN LIST
COUNTRY OR TERRITORY" – na dnu strani je objavljen dokument "Statement of honor".
Dodatni vstopni pogoji za Korziko (veljajo za prihode iz vseh držav, kot tudi za prihod iz
ostalih francoskih regij)
V veljavi so enaki vstopni pogoji, z naslednjo razliko :
• potrebna je izjava na čast, ki jo morajo izpolniti in podpisati vsi potniki, starejši od 12
let.
•
•
•

NECEPLJENI POTNIKI:
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), toda z nekaj izjemami, med katerimi je tudi Slovenija,
za necepljene potnike.
Za necepljene potnike, ki prihajajo iz Slovenije (tudi Avstrije, Belgije, Bolgarije, Češke,
Grčije, Hrvaške, Irske, Litve, Latvije, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Slovaške, Romunije
in Estonije) veljajo naslednji vstopni pogoji:
• necepljeni potniki, stari 12 let ali več: zahteva se negativen PCR ali hitri antigenski
test, opravljen največ 24 ur pred odhodom ali 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).
Za necepljene potnike, ki prihajajo iz drugih držav na zelenem seznamu (preostalo evropsko
območje, Argentina, Avstralija, Bahrajn, Kanada, Čile, Hongkong, Japonska, Jordanija,
Libanon, Nova Zelandija, Savdska Arabija, Senegal, Južna Koreja, Tajvan, Katar, Komori,
Kuvajt, Ruanda, Urugvaj, Vanuatu in Združeni arabski emirati), veljajo naslednji vstopni
pogoji:
• necepljeni potniki, stari 12 let ali več: zahteva se negativen PCR ali hitri antigenski test,
opravljen največ 72 ur pred odhodom ali 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).
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Vsi potniki morajo izpolniti izjavo na čast, ki je na voljo na spletni strani
francoskega Ministrstva za notranje zadeve – izberite "TRAVEL TO/FROM A GREEN LIST
COUNTRY OR TERRITORY" – na dnu strani je objavljen dokument "Statement of honor".
Dodatni vstopni pogoji za Korziko (veljajo za prihode iz vseh držav, kot tudi za prihod iz
ostalih francoskih regij)
V veljavi so enaki vstopni pogoji, z naslednjo razliko :
• hitri antigenski test ne sme biti starejši od 48 ur (in ne 72),
• potrebna je izjava na čast, ki jo morajo izpolniti in podpisati vsi potniki, starejši od 12
let.

Češka

POGOJI VSTOPA NA ČEŠKO
Slovenija je na temno rdečem seznamu - držav z zelo visokim tveganjem prenosa
okužbe.
27.10.2021 je začel veljati nov zaščitni ukrep, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje ČR, s
katerim so se poenostavila obstoječa epidemiološka pravila za vstop v Češko republiko.
Dve glavni spremembi se nanašata predvsem na naslednje:
- necepljenim potnikom iz držav z visokim (rdeča barva) ali zelo visokim tveganjem (temno
rdeča barva) ni več treba v samoizolacijo. Vendar pa morajo izpolniti obrazec za
vstop https://plf.uzis.cz/, opraviti test PCR pred vstopom (72 ur veljavnost) ter med petim in
sedmim dnem po prihodu. V vmesnem času po novem samoizolacija ni potrebna, vendar
morajo do pridobitve negativnega rezulteta testa nositi masko povsod zunaj svoje
nastanitve.
- za otroke, mlajše od 12 let, ne veljajo nobene epidemiološke obveznosti (vključno z
izpolnitvijo obrazca za vstop oz. o lokaciji potnika).
Več informacij, vključno z vizualizacijo pravil, je na voljo na spletišču Ministrstva za notranje
zadeve ČR - Coronavirus - Informacije MV - Ministrstva za notranje zadeve Češke republike
www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
Izjeme glede testiranja:
- polno cepljene osebe (oseba šteje za cepljeno po preteku 14 dni od prejema zadnjega
odmerka cepiva) z nacionalnim ali digitalnim EU potrdilom
- osebe, ki so prebolele Covid-19 v zadnjih 180 dneh in imajo digitalno potrdilo EU ali
nacionalno potrdilo.
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Izjeme glede prijave v spletnem obrazcu in testiranja:
- mednarodni transportni delavci
- tranzit po kopnem do 12 ur
- potovanja na Češko do 12 ur (samo nujni razlogi)
- potovanja na Češko iz sosednjih držav do 24 ur
- otroci do 12 let (ni obveznosti izpolnitve spletnega obrazca za vstop)
- profesionalni umetniki in športniki
- čezmejni delavci, študentje, učenci
- uradniki zaporniške službe ali policisti, ki spremljajo posameznike ali služijo kot varnostniki,
ki spremljajo letala
- reševalne službe v akcijah čezmejnega sodelovanja
KAJ STORITI V PRIMERU SIMPTOMOV OKUŽBE S COVID-19?
V primeru slabega počutja in izkazanih simptomih bolezni se obračajte na neprekinjeno
odprte telefonske številke: + 420 724 810 106 in + 420 725 191 367 ali nujno številko 112
(op. priporočamo državljanom RS). Informacije in navodila o ravnanju lahko dobite tudi na
telefonskih številkah čeških regionalnih higienskih postaj.
Če ste se zadrževali na območjih z izbruhom koronavirusa oziroma ste bili v stiku z nekom, ki
prihaja s takšnega območja, in ste zboleli (kašelj, vročina, težko dihanje), svetujemo, da:
• ostanete doma in se izogibate stikom z drugimi ljudmi,
• pokličete izbranega ali dežurnega zdravnika in mu opišete svoje stanje,
• ne hodite v dnevne ambulante in urgence ampak se ustavite na posebnih vstopnih točkah
za odvzem brisa
• upoštevate druga navodila zdravnika in pristojnih služb, higieno kašljanja, itd.

Slovaška

VSTOP V DRŽAVO
V skladu z odlokom Urada za javno zdravstvo SK, se 15. oktobra spreminjajo pogoji ob
vstopu na ozemlje SK. V nadaljevanju po točkah navajamo nove vstopne pogoje in izjeme od
njih.
Registracija
Vsaka oseba mora pred vstopom na Slovaško izpolniti elektronsko prijavnico
na http://korona.gov.sk/ehranica, razen otrok mlajših od 12. leta in dveh mesecev starosti,
oseb v tranzitu preko SK in drugih izjem (izjeme so navede nižje).
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Karantena
Za vse osebe je od 15. oktobra 2021 obvezna karantena (veljajo izjeme, glej nižje). Osebi brez
simptomov se karantena konča 10. dan oz. po prejemu negativnega RT-PCR testa, ki ga
oseba lahko opravi 5. dan karantene. Testiranje ni obvezno za otroke mlajše od 12. leta in
dveh mesecev starosti. V primeru otrok do 12. leta in 2. meseca starosti se karantena zaključi
isti dan, kot članom njihovega gospodinjstva. V karanteno morajo vsi člani skupnega
gospodinjstva tudi če je bil v tujini le eden od njih.
IZJEME OD KARANTENE
•
•

•

•

polno cepljenje osebe*;
osebe, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo biti cepljenje; ob vstopu na
SK morajo o tem predložiti potrdilo/dokazilo, hkrati pa morajo predložiti potrdilo o
negativnem izvidu RT-PCR testa, ki ni starejši od 72 ur;
necepljene osebe s stalnim oz. začasnim prebivališčem v obmejnem območju sosedne
države do 100 km od odprtega mejnega prehoda na ozemlju SK – ob vstopu na SK
morajo predložiti negativen izvid RT-PCR testa, ki ni starejši od 7 dni.
necepljene osebe kot so npr. vozniki tovornih vozil, avtobusov, piloti, člani letalskih
posadk in osebje pogrebnih služb.

*Definicija polno cepljene osebe
· oseba, ki je prejela drugi odmerek cepiva (velja za cepivo z dvema odmerkoma) pred več kot
14 dnevi, vendar ne pred več kot 12 meseci;
· oseba, ki je prejela prvi odmerek cepiva (velja za cepivo z enim odmerkom) pred več kot 21
dnevi, vendar pa ne pred več ko 12 meseci;
· oseba, ki je prejela prvi odmerek cepiva pred več kot 14 dnevi, vendar pa ne pred več kot 12
meseci, če je ta oseba prvi odmerek prejela do 180 dni po preboleli bolezni COVID-19;
Opozorilo: Oseba starejša od 12. leta in dveh mesecev starosti, ki je prebolela COVID-19, in
prvi odmerek cepiva ni prejela do 180 dni od njegovega prebolenja, se šteje kot necepljena in
po vstopu na SK mora v karanteno.
Otroci mlajši od 12. leta in dveh mesecev starosti – registracija, vstop na SK in
karantena
Otroci mlajši od 12. leta in dveh mesecev starosti lahko vstopijo na SK (ne glede na to ali so
cepljeni, ali pa ne) in pred vstopom se jim ni treba registrirati.
Otroci mlajši od 12. leta in dveh mesecev starosti, ki so preboleli COVID-19 (cepljenje do 180
dni po prebolenju za nje ni obvezno), lahko vstopijo na SK brez napotitve v karanteno.
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Če so po vstopu na SK v karanteno napoteni člani skupnega gospodinjstva, karantena velja
tudi za otroke mlajše od 12. leta in dveh mesecev starosti. Testiranje za nje ni obvezno.
Karantena se jim zaključi brez testiranja isti dan, kot članom njihovega gospodinjstva.
Pri vstopu na SK je mogoče poleg evropskega digitalnega Covid potrdila oz. potrdila o
cepljenju na SK, predložiti tudi potrdilo, izdano v drugih državah, ki mora vsebovati ime in
priimek, datum rojstva, ime cepiva in njegovega proizvajalca, skupno število prejetih
odmerkov cepiva, datum zadnjega prejetja odmerka cepiva. Potrdilo mora vsebovati tudi žig
organa pristojnega za cepljenje oz. mora biti možna elektronska preverba, izdano mora biti v
angleškem jeziku. Oseba, ki ne bo imela tega potrdila, se bo štela za necepljeno.
Vstop na ozemlje SK z letalskim prevozom
Vsaka oseba mora pred vstopom na SK izpolniti elektronsko prijavnico
na http://www.mindop.sk/covid;
Če oseba prihaja iz določenih oz. rizičnih, držav (Slovenija med nje ne spada) je treba
predložiti negativen izvid RT-PCR testa, ki ni starejši od 72 ur – to velja tudi za cepljene osebe

Črna gora

Gruzija

Informacije o ukrepih za omejevanje širjenja Covid-19
Od 24. avgusta veljajo v povezavi z epidemiološko sliko novi ukrepi za vstop v Črno goro.
Vstop v Črno goro je od 24. avgusta 2021 mogoč za črnogorske in državljane ostalih držav ob
predložitvi enega izmed naslednjih dokazil:
- o zaključenem oz. polnem cepljenju (ena oz. dve dozi, odvisno od cepiva),
- negativnega PCR testa, ki ni starejši od 72 ur,
- negativnega hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur,
- predložitev dokaza o prebolelosti, pri čemer je od pozitivnega testa preteklo več kot 14 in
manj kot 180 dni).
V nasprotnem primeru bodo črnogorski in tuji državljani s stalnim prebivališčem v Črni gori
napoteni v 14-dnevno samoizolacijo, ki jo je mogoče prekiniti po šestem dnevu ob
predložitvi negativnega PCR testa.
Izjeme od navedenega veljajo za črnogorske državljane in državljane Srbije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Albanije, Kosova in Severne Makedonije, ki iz omenjenih držav prihajajo v Črno
goro in lahko njene mejo prestopajo brez posebnih omejitev.
Več na:
https://www.covidodgovor.me/me/putovanja
https://www.gov.me/clanak/uslovi-za-ulazak-u-crnu-goru-vaze-od-24-avgusta-2
Informacije o ukrepih za omejevanje širjenja Covid-19
Vstop v Gruzijo z letalom je možen ob predložitvi enega izmed naslednjih dokazil:
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- dokument, ki potrjuje izvedbo celotnega cepljenja (dva odmerka, en odmerek v primeru
Johnson & Johnson) katerega koli cepiva proti COVID-19;

Turčija

- dokumenti, ki potrjujejo okrevanje po okužbi s Covidom (potrjeno pozitiven test PCR) v
zadnjih 100 dneh in cepljenje z enim odmerkom katerega koli cepiva, ki ga je WHO navedla
za uporabo v nujnih primerih. Zaporedje okužbe in cepljenja ni pomembno, od trenutka
cepljenja mora miniti najmanj 14 dni.
VSTOP V DRŽAVO
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.
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.
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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.
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