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Informacije o prehajanju državnih meja  
 

DRŽAVA OMEJITVE IN POTREBNI DOKUMENTI ZARADI COVIDA 

Slovenija Republika Slovenija v skladu s Priporočilom Sveta EU 2020/912 o začasni omejitvi 
nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve, vključno s spremembami in 
dopolnitvami Priporočila, omogoča vstop v Republiko Slovenijo tudi za nenujna 
potovanja. Informacije so posodobljene glede na vstopne pogoje, ki veljajo od 15. 
julija 2021. 
Nenujna potovanj se omogoči naslednjim kategorijam oseb, če izpolnjujejo spodaj 
navedene pogoje za vstop v Republiko Slovenijo skladno z Odlokom o določitvi 
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19: 

 vsem osebam s prebivališčem v državah članicah EU in schengenskega 
območja (enako kot države članice schengenskega območja se obravnavajo 
tudi Andora, Monako, San Marino in Vatikan), 

 osebam s prebivališčem v naslednjih tretjih državah ali entitetah iz Priloge 1 
Priporočila (na dan 14. julij 2021): 
- Albanija, 
- Armenija, 
- Avstralija, 
- Azerbajdžan, 
- Bosna in Hercegovina, 
- Brunej, 
- Kanada, 
- Izrael, 
- Japonska, 
- Jordanija, 
- Libanon, 
- Črna Gora, 
- Nova Zelandija, 
- Katar, 
- Kosovo, 
- Moldavija, 
- Severna Makedonija, 
- Savdska Arabija, 
- Srbija, 
- Singapur, 

- Južna Koreja, 
- Ukrajina, 
- Združene države Amerike, 
- Hong kong, posebno administrativno območje LR Kitajske, 
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- Makav, posebno administrativno območje LR Kitajske,  
- Tajvan, 

 ostalim tujcem, če ob vstopu v Republiko Slovenijo predložijo potrdilo o 
cepljenju ali dokazilo, da so preboleli bolezen COVID-19 v zadnjih šestih 
mesecih in hkrati potrdilo o cepljenju vsaj z enim odmerkom cepiva. 

Izdajanje vizumov za nenujna potovanja je omogočeno le v državah, za katere 
Republika Slovenija na podlagi priporočil EU odpravi omejitve nenujnih 
potovanj. Dodatno je na področju izdajanja vizumov sproščanje odvisno tudi od 
kriterijev in ukrepov, ki se jih dogovorijo države članice, ki so s svojimi predstavništvi 
prisotne v posamezni tretji državi. Odločitev o začetku vizumskega poslovanja v 
polnem obsegu se objavi na spletnih straneh diplomatskih predstavništev in 
konzulatov držav članic v navedenih državah. Slovenska diplomatska predstavništva 
vizumsko poslovanje v polnem obsegu v navedenih državah izvajajo v Avstraliji, 
Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem, Izraelu, na Kosovu, Severni 
Makedoniji, Srbiji, ZDA. V državah, ki še niso dosegle teh kriterijev, je omogočeno 
izdajanje vizumov le v nujnih primerih in zgolj za t. i. nujna potovanja. Institut 
vizumskega zastopanja je v večini tretjih držav začasno ustavljen oziroma ga je mogoče 
uporabiti le v primerih nujnega potovanja. Nujnost potovanj je opredeljena 
v Smernicah za uresničevanje prostega gibanja delavcev med izbruhom covid 19. 
Osebam, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo ne predložijo enega od zahtevanih dokazil, 
lahko policija vstop v Republiko Slovenijo zavrne. 

Opozarjamo tudi, da je koriščenje turističnih kapacitet v Republiki Sloveniji mogoče 
samo ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, potrdila o prebolelosti, potrdila o 
cepljenju ali potrdila o cepljenju za prebolevnike. Prestajanje karantene v nobenem 
primeru ni mogoče v turističnih kapacitetah. 
Tranzit čez Republiko Slovenijo je brez dokazil (PCR ali HAG testa, potrdila o 
prebolelosti, potrdila o cepljenju ali potrdila o cepljenju za prebolevnike) mogoč samo 
še do 15. avgusta 2021. 

 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 testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s 
polimerazo (test PCR), ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa; 

2. negativni rezultat hitrega antigenskega testa (test HAG), 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); 
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4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba 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 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 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 (v nadaljnjem besedilu: EU DCP); 

7. digitalno covidno 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 (v nadaljnjem 
besedilu: DCP tretje države) 

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici 
schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, 
Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih 
državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni 
promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji 
Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici 
schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, 
Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih 
državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni 
promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih 
antigenskih testov. 
Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, 
državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski 
federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali 
Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za 
mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji 
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Dokazilo o cepljenju države, s katero Slovenija nima sklenjenega sporazuma ali 
dogovora, mora vsebovati vsaj naslednje podatke: 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 cepiva (proizvajalec, naziv cepiva, št. odmerka, datum cepljenja) in podatke o 
ustanovi, ki je certifikat oziroma dokazilo izdala. Odlok izrecno ne predpisuje, v 
kakšnem jeziku morajo biti napisana dokazila. Poleg dokazil v slovenščini so veljavna 
dokazila v jezikih narodnih manjšin (Italija, Madžarska) na dvojezičnih območjih in 
držav, ki jih priznavamo z medsebojnimi dogovori ali sporazumi (Madžarska, Srbija). V 
izogib morebitnim nejasnostim na meji zato predlagamo, da si tujci dokazila o 
cepljenju prevedejo v angleški ali nemški jezik. Če dokazilo ni del digitalnega covidnega 
potrdila s QR kodo, ki je združljivo z evropskim sistemom digitalnih covidnih potrdil, 
mora biti v papirni obliki. 
 
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. 
 
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. 

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 



                                  

 
 

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 
 

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 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: 
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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. 

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. 

 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 
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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: 

 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. 

 

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/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-
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 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 
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 
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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 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/wp-
content/uploads/2020/03/Popis-dr%C5%BEava-za-koje-se-pri-dolasku-u-Republiku-
Hrvatsku-primjenjuju-posebne-epidemiolo%C5%A1ke-mjere-prilikom-prelaska-
granice-1.pdf), morajo ob vstopu na Hrvaško: 

- predložiti negativni izvid PCR testa, ki ni starejši od 48 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. 
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- 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-pri-ulasku-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 
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%20GP-
converted.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 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. 
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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 
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. 

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-on-
general-rules-of-border-crossing 

BIH 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. 
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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. 

Švica 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. 
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/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

  

 

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 SARS-
CoV-2. Potniki prav tako ne bodo napoteni v karanteno. 
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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-tests-
einreisende.html 

 

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. 

Od 21. julija 2021 dalje se zahteva digitalno COVID potrdilo (PCT) za vstop v kulturne 
ustanove ter ostale objekte za prostočasne dejavnosti in rekreacijo. 
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Od 30. avgusta 2021 dalje se bo digitalno COVID potrdilo zahtevalo tudi za vstop v 
kavarne, restavracije, nakupovalne centre, bolnišnice, domove upokojencev, 
zdravstveno-socialne zavode ter za vsa potovanja z letalom, vlakom in avtobusom pri 
daljših razdaljah. 

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).  

 osebe, ki so COVID prebolele: zahteva se EU digitalno COVID potrdilo o 
prebolelosti; 

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" 

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 Slovenija je uvrščena na zeleni seznam držav. 

! Od 19.7. veljajo naslednji splošni vstopni pogoji: 

- obvezna prijava v spletnem obrazcu pred prihodom na Češko 
- testiranje (antigen test ne sme biti starejši od 48 ur ali PCR test, ki ne sme biti starejši 
od 72 ur) pred vstopom ALI testiranje (antigen/PCR) v 5-ih dneh po vstopu 
(samoizolacija do pridobitve rezultata ni potrebna) 
Izjeme glede testiranja: 
- prebolevniki v zadnjih 180 dneh z zdravniškim potrdilom v angleškem jeziku ali 
digitalnim EU potrdilom 
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- polno cepljene osebe (oseba šteje za cepljeno po preteku 14 dni od prejema 
zadnjega odmerka cepiva) z nacionalnim ali digitalnim EU potrdilom 

 

Slovaška VSTOP V DRŽAVO 

V skladu z odlokom Urada za javno zdravstvo SK, se 19. julija ob 6.00 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 do 12. leta starosti in oseb v 
tranzitu  preko SK. 

Karantena 

Za vse necepljene osebe je obvezna 14-dnevna karantena. Osebi brez simptomov se 
karantena konča 14. dan oz. po prejemu negativnega RT-PCR testa, ki ga oseba lahko 
opravi 5. dan karantene. Testiranje ni obvezno za otroke do 12. leta starosti. V primeru 
otrok do 12. leta 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.  

Do 9. septembra 2021 zadostuje ena registracija za: 

 osebe s stalnim oz. začasnim prebivališčem na SK in s pogodbo o zaposlitvi 
sklenjeno v sosednih državi, državi članici EU oz. na/v IS, NO, LI in CH, ki so v 
zadnjih 14 dneh obiskale samo omenjene države in v državo potujejo samo 
zaradi opravljanja dela; 

 osebe s stalnim oz. začasnim prebivališčem v državah članicah EU, na/v IS, NO, 
LI, in CH ter tudi v UA do 100 km od odprtega mejnega prehoda in s sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi na SK ter na ozemlje SK potujejo samo zaradi opravljanja 
dela;  

 osebe, ki imajo prebivališče na obmejnem območju sosedne države do 100 km 
od odprtega mejnega prehoda. 

Izjema od karantene 

 za popolnoma cepljenje osebe; 
 za otroke med 12. in 18. letom starosti, če noben član istega gospodinjstva ni v 

karanteni – to velja do 9. avgusta 2021; 
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 za 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; 

 za 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. 

 za necepljene osebe kot so npr. vozniki tovornih vozil, avtobusov, piloti, člani 
letalskih posadk in osebje pogrebnih služb. 

***Definicija popolnoma 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 dvema odmerkoma) 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; 

Pri vstopu na SK je mogoče poleg evropskega digitalnega Covid potrdila oz. potrdila o 
cepljenju na SK, predložiti tudi potrdilo, izdano v drugih državah, če je to izdano v 
slovaškem, češkem oz. angleškem jeziku.   

Dnevni delovni migranti, ki niso cepljeni – pogoji veljajo do 1. septembra 2021 
Karantena za njih ni obvezna, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 v zadnjih 14 dneh so bili v DČ EU, na/v IS, NO, LI, CH oz. UA in imajo hkrati 
stalno oz. začasno prebivališče na SK ter sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v 
DČ  EU, na/v IS, NO, LI, CH in UA oz. imajo stalno oz. začasno prebivališče v DČ 
EU, na/v IS, NO, LI, CH in v UA do 100 km od odprtega mejnega prehoda in kraj 
opravljanja dela na ozemlju Slovaške; 

 imajo potrdilo o zaposlitvi, ki ga je izdal delodajalec; 
 imajo negativen izvid RT-PCR testa, ki ni starejši od 7 dni. 

Dijaki oziroma študentje, starejši od 12 let, ki imajo stalno oz. začasno prebivališče na 
SK in v sosednih državah obiskujejo vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo oz. univerzo (in 
obratno) ne bodo napoteni v karanteno, če bodo imeli potrdilo o študiju (v fizični 
obliki) ter hkrati negativen izvid RT-PCR testa oz. HAG testa, ki ni starejši od 7 dni. 

Ti pogoji se nanašajo tudi na (1) spremljajočo osebo, ki mora poleg negativnega izvida 
testa imeti potrdilo o tem, da je spremljajoča oseba. 
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Črna gora 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/ 

 


