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Informacije o prehajanju državnih meja
DRŽAVA

OMEJITVE IN POTREBNI DOKUMENTI ZARADI COVIDA

Slovenija

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 11. julija 2021 in velja do
vključno 23. julija 2021, uporabljati se začne 15. julija 2021, do takrat pa se uporablja
Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 107/21).
Ključne novosti so:
•

ukinjajo se seznami držav,

•

izenačujejo se pogoji za vstop v Slovenijo: za vse velja pogoj PCT,

•

dokazila so lahko tudi evropsko digitalno covid potrdilo in digitalno covid
potrdilo tretje države,

•

ostajata le dve izjemi za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in
negativnega testa, in sicer za dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v
spremstvu starša oziroma skrbnika.

Pogoji za vstop v Slovenijo
Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži:
1. negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,
2. negativni rezultat HAG testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
3. potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši
od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest
mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka
simptomov ni minilo več kot šest mesecev),
4. potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od
prejema: drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer
najmanj sedem dni, drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca
Moderna najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19
Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, odmerka cepiva COVID-19
Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14
dni, prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of
India/AstraZeneca najmanj 21 dni, drugega odmerka cepiva Sputnik V
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and
Microbiology preteklo najmanj 14 dni, drugega odmerka cepiva CoronaVac
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proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva
COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;
5. potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je
bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR
oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz
prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja,
6. evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR
kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG,
potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za
prebolevnike (EU DCP),
7. digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s
QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni
zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).
8. Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita
vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste
cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4.
točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem
cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo
proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca
Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu
prvega odmerka.
Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na
domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v
Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno
dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v
Slovenijo ne dovoli.
Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa
Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim
kategorijam oseb:
1. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim
članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v
Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika,
ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo,
2. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh
državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja
kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih
urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika
in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno
prebivališče, kadar potujejo skupaj.
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Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh
izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v
Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset
dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno,
sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.
Avstrija

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 A in
•

ki so se v preteklih desetih dneh zadrževale izključno v Sloveniji ali v kateri od
držav s seznama A 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 (Ärtztl.
Zeugnis) ali angleškem jeziku (Health certificate) ali rumena izkaznica cepljenj, v katero
je vnešeno cepljenje.
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 SARSCoV-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:
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•

ne prej kot 22. dan po prvem prejemu odmerka cepiva, od katerega ni minilo
več kot 3 mesece, ali po drugem prejemu odmerka, pri čemer od prejema
prvega odmerka ni minilo več kot 9 mesecev, ali
• ne prej kot 22. dan po cepljenju s cepivom, za katerega je predviden zgolj en
odmerek, pri čemer od dneva cepljenja ni minilo več kot 9 mesecev.
• Poleg zdravniških potrdil (Ärztlichen Zeugnis - deutsch ali Medical Certificate englisch) in uradnih potrdil, da je oseba v preteklih 6 mesecih prebolela
infekcijo s virusom COVID-19, se upoštevajo tudi zdravniška potrdila o
preboleli bolezni COVID-19.
• Prav tako se upoštevajo potrdila o testiranju na prisotnost protiteles SARS
Cov-2, ki ne smejo biti starejši od 3 mesecev.
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.
V primeru kontrole morate rezultat testa predložiti pooblaščeni osebi.

Hrvaška

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/uzgcovid/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/covid19_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 210 dni) o prejemu drugega odmerka cepiva
COVID-19, 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 180 dnevi, a je starejši od 11 dni
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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 6
mesecev od pričetka bolezni, in je od cepljenja minilo največ 210 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.
Italija

VSTOPNI POGOJI ZA ITALIJO, 21.6.2021
Popotniki iz držav EU, schengenskega območja, Izraela, Kanade, Japonske in ZDA
lahko vstopijo v Italijo brez karantenske obveznosti pod naslednjimi pogoji:
1. Izpolnjena digitalna registracija – dPLF (Digital Passenger Locator
Form) https://app.euplf.eu/#/
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.

Madžarska

VSTOP NA OZEMLJE MADŽARSKE, 23. JUNIJ 2021
Obveščamo, da slovenski državljani od 23. junija 2021 lahko vstopijo iz držav EU na
ozemlje Madžarske po kopnem brez omejitev.
Obveščamo, da sta Slovenija in Madžarska 30. aprila 2021 sklenili dogovor o vzajemnem
priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu-19, ki so izdana v Sloveniji oziroma na
Madžarskem, kar pomeni, da se potrdilom o cepljenju, izdanih v eni državi, prizna
enake pravne učinke, kot bi bila izdana v drugi državi, skladno z notranje pravno
ureditvijo posamezne države.
To pomeni, da vse osebe, ki so bile cepljenje in lahko predložijo potrdilo o cepljenju že
s prvim odmerkom cepiva Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen lahko vstopajo v
notranjost hotelov, restavracij, muzejev, v kino, živalski vrt itd. Veljajo kartončki o
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potrdilu o cepljenju, ki ste jih prejeli ob cepljenju ali potrdila, ki ste jih prejeli z digitalnim
certifikatom.
Osebam, ki niso bile cepljene, vstop v notranje prostore hotelov, restavracij, muzejev in
druge notranje prostore ali v kino in živalski vrt načeloma ne bo dovoljen.
Tudi otroci, mlajši od 18 let lahko vstopijo na ozemlje Madžarske po kopnem brez
omejitev v spremstvu staršev ali skrbnikov. Za otroke ni potrebno predložiti potrdila o
cepljenju niti testa. V notranje prostore otroci načeloma lahko vstopajo le s starši ali
skrbniki, ki jim je dovoljen vstop (tisti, ki predložijo potrdilo o cepljenju).
Obiskovalci koncertov in športnih prireditev (če niso bili cepljeni ali če niso preboleli
Covida-19 v zadnjih 6-mesecih): iz tujine se le-teh lahko udeležijo ob predložitvi
vstopnice in negativnega izvida PCR testa, ki ni starejši od 48 ur (test lahko opravijo v
kateri koli schengenski državi).
V primeru dogodkov organiziranih s strani UEFA (nogomet) je potrebno predložiti le en
izvid negativnega PCR testa, ki ni starejši od 72-ih ur (za tiste, ki niso cepljeni), tudi za
otroke.

BIH

Švica

Aktualne informacije v zvezi s prehajanjem meje z Madžarsko si lahko ogledate tudi na
spletni stani madžarske policije: http://www.police.hu/en/content/information-ongeneral-rules-of-border-crossing
V BIH je dovoljen stop 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).
Za vstop v BIH je mogoč tudi na podlagi potrdila o cepljenju z dvema dozama cepiva
proti Covid-19, drugi odmerek prejet pred najmanj 14 dnevi oz z eno dozo cepiva proti
Covid-19, če gre za cepivo, pri katerem je dovolj 1 doza, prejeta pred najmanj 14
dnevi.
V BIH je dovoljen vstop osebam, ki imajo potrdilo, da so preboleli Covid-19 v času od
14 do 180 dni pred vstopom v BIH.
Stanje na dan 1.7.2021
Osebe, ki so se v zadnjih desetih dneh zadrževale na območju Republike Slovenijo, za
vstop v Švico ne potrebujejo hitrega ali PCR testa. Predložitev negativnega PCR testa
(ne staršega od 72) se zahtevala samo za prihode z letalom v primeru, da oseba ni bila
polno cepljena ali je prebolela Covid-19 (v zadnjih 6 mesecih).
Dodatno svetujemo vsem, da preverijo z izvajalcem prevoza glede morebitne
obveznosti predložitve testa, potrdila o cepljenju ali prebolelosti.
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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)

Nemčija

Stanje na dan 8.7.2021
Nemčija je s 27. 6. 2021 s seznama rizičnih območij umaknila celotno Slovenijo.
Potniki, ki prihajajo iz Slovenije in se v zadnjih 10 dneh niso zadrževali na rizičnih
območjih, lahko v Nemčijo vstopajo brez dodatnih pogojev.
To pomeni, da potnikom, ki prihajajo iz Slovenije, ni več potrebno izpolnjevati spletne
prijave prihoda in predložiti negativnega izvida testiranja na prisotnost virusa SARSCoV-2. Potniki prav tako ne bodo napoteni v karanteno.
IZJEMA so potniki v letalskem prometu. Potniki v letalskem prometu morajo še naprej
pred vkrcanjem na letalo predložiti negativni izvod testiranja na prisotnost virusa
SARS-CoV-2, potrdilo o cepljenju ali dokazilo, da so preboleli COVID-19.
V Nemčiji sicer še naprej veljajo različni ukrepi za zamejevanje širjenja okužb- Zato
vam še naprej svetujemo, da se o veljavnih ukrepih pozanimate na uradnih spletnih
straneh kraja ali zvezen dežele, kamor potujete.
Dodatne informacije najdete tukaj:
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html
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Srbija

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.

Francija

Z 20. junijem 2021 je na celotnem območju Francije ukinjena t.i. policijska ura. Maske
na prostem niso več obvezne, razen na tržnicah, v čakalnih vrstah, večjih skupinah na
prostem ipd. - še naprej pa obstajajo obvezne v vseh notranjih prostorih, vključno z
javnim prevozom.
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 v Francijo iz evropskih držav - potniki, starejši od 11 let, ki prihajajo iz držav EU
in schengenskega območja, iz Avstralije, Južne Koreje, Izraela, Japonske, Libanona,
Nove Zelandije, Singapura morajo ob vstopu v Francijo predložiti
•

PCR ali antigenski test* na Covid.19, opravljen največ 72 ur pred
odhodom (otrokom do 11. leta starosti test ni potreben) ali
•
potrdilo o ceplljenju, s katerim dokazujejo, da je od drugega odmerka
cepiv Pfeizer, Moderna, AstraZeneca preteklo najmanj 14 dni od
odmerka cepiva Janssen najmanj 28 dni (za prebolevnike je priznan en
odmerek katerega od naštetih štirih cepiv, od katerega je minilo najmanj 14
dni).
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V primeru potovanja z javnim prevozom, pa je potrebno ob vkrcanju poleg testa
predložiti še posebno izjavo na čast (na voljo tudi v angleščini), da potnik v zadnjih 48
urah ni imel znakov okužbe oziroma, da ni bil v stiku z okuženo osebo.
* V primeru potovanja na Korziko mora biti antigenski test opravljen največ 48 ur pred
odhodom (in ne 72 ur kot to velja za PCR).

Češka

POGOJI VSTOPA NA ČEŠKO
Slovenija je s 1. 7. 2021 uvrščena na zeleni seznam držav.

Slovaška

V skladu z odlokom Urada za javno zdravstvo SK, se 14. junija ob 6.00 spreminjajo
pogoji ob vstopu na ozemlje SK. V nadaljevanju po točkah navajamo nove vstopne
pogoje in izjeme od njih.
Nova uredba določa tri skupine držav razporejene glede na epidemiološko stanje.
Zelene države (države članice EU in države izven EU z visoko stopnjo cepljenosti
prebivalstva in ugodno epidemiološko sliko):
•
•

oseba, ki je bila v eni od teh držav v zadnjih 14 dni, mora v karanteno;
osebi brez simptomov se karantena konča 14. dan oz. po prejemu negativnega
PCR oz. HAG testa, ki ga oseba lahko opravi katerikoli dan po nastopu
karantene.

Izjeme od karantene in testa ob vstopu iz zelenih držav:
•

oseba ob vstopu na Slovaško predloži negativen izvid PCR testa, ki ni starejši
od 72 ur;
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•

•

•

•

•

•
•

Črna gora

oseba, ki prihaja iz sosednjih zelenih držav mora predložiti HAG test, ki ni
starejši od 24 ur, test mora opraviti na ozemlju sosednje države oz.na
Slovaškem;
oseba, ki je prejela prvi odmerek cepiva pred več kot 21 dni, vendar pa ne
pred več kot 90 dni (velja za cepivo z dvema odmerkoma), če oseba še ni bila
cepljena z drugim odmerkom cepiva;
oseba, ki je prejela prvi odmerek cepiva pred več kot 21 dnevi, vendar pa ne
pred več kot 12 meseci (velja za cepivo z dvema odmerkoma), če je oseba bila
cepljena z drugim odmerkom cepiva;
oseba, ki je prejela prvi odmerek cepiva pred več kot 21 dni, vendar pa ne
pred več kot 12 meseci po cepljenju s cepivom z enim odmerkom(velja za
cepivo z enim odmerkom);
oseba, ki je prejela prvi odmerek cepiva pred več kot 21 dni, vendar pa ne
pred več kot 12 meseci, če je oseba prvi odmerek prejela do 180 dni po
preboleli bolezni COVID-19;
oseba s potrdilom o preboleli bolezni COVID-19, ki ni starejši od 180 dni;
oseba mlajša od 18 let.

Informacije o ukrepih za omejevanje širjenja Covid-19
Vstop v Črno goro za rezidente in državljane Slovenije je mogoč brez omejitev oz. brez
dodatnih pogojev (testiranje za Covid-19 ni potrebno). Promet blaga za potrebe Črne
gore kakor tudi tranzit poteka nemoteno.
Podrobnejši ukrep so dostopni na: https://www.covidodgovor.me/me/putovanja
Informacije o potovanju v Slovenijo
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
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