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novice vezane na poslovanje

Avstrija
29.09.

Nadzor na mejah pri vstopu v Avstrijo:
V Avstrijo lahko brez obveznosti predložitve testa na COVID 19 oz. karantene vstopajo osebe, ki imajo prijavljeno bivališče
v Avstriji ali v eni od držav na seznamu ti. varnih držav, kar
Slovenija je. Te osebe morajo verodostojno izkazati, da se v
zadnjih 10 dneh niso mudile v nobeni drugi državi razen
spodaj navedenih.
Celoten seznam za katere je Avstrija izdala omejitev potovanj
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
Za vse druge osebe ukrepi pri vstopu v Avstrijo še vedno
veljajo in je še naprej predvidena 10-dnevna karantena ali
predložitev negativnega testa na SARS-CoV-2 iz uradno
priznanega laboratorija na za to predvidenem avstrijskem
obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku, ki ne sme biti starejši
od 3 dni (oz. 72 ur).
Odlok velja do 31.12.2020.
Nadzor na mejah pri vstopu v Slovenijo:
Avstrija je na oranžnem seznamu, vendar je še vedno možen
vstop oseb iz Avstrije v Slovenijo brez karantene in predložitve
negativnega testa na COVID-19, razen v primeru, da oseba v
Slovenijo prihaja iz naslednjih zveznih dežel: Dunaj, Tirolska in
Predarlska (na rdečem seznamu). V tem primeru je potrebno
predložiti negativen test na COVID-19, ki ni starejši od 48 ur ali
nastopiti 10-dnevno karanteno.

Nemčija
01.10.

Od danes je tudi Koroška (poleg Primorsko-notranjske) na seznamu
rizičnih področij, zato za vse prihode iz teh območij velja 14 dnevna
karantena.
Več
na:
https://www.auswaertiges1/8
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amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus#content_1
Najpogostejša vprašanja glede omejitev:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civilprotection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
VEDNO PREVERITE TUDI PREDPISE, KI VELJAJO PO POSAMIČNIH
ZVEZNIH DEŽELAH. TUKAJ.

Švica
30.09.

Uradna stran glede omejevalnih ukrepov:
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche
-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novelcov.html
POMEMBNO: Švica je uvedla obvezno karanteno za prihode iz
nekaterih držav z visokim deležem okužb (trenutno tudi Slovenija).
Za gospodarski promet velja izjema do 5 dni bivanja. Več informacij
je na voljo na gornji povezavi.

Italija
30.09.

Vse o ukrepih je na voljo tukaj:
http://www.governo.it/it/coronavirus

30.09.

Od 11. maja dalje morajo imeti tuji poslovni partnerji na
poslovnem obisku v Franciji ves čas pri sebi dokument »EXEMPTED
INTERNATIONAL MOVEMENT CERTIFICATE FOR TRAVEL TO
METROPOLITAN FRANCE« oz. Voyage international depuis
l’étranger vers la France métropolitaine
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
Poslovni obiski so možni pod pogojem, da je delovno okolje
primerno urejeno – glej spodaj.

30.09.

Vladna spletna stran glede prehajanja meja:
https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructionsfor-crossing-the-state-border/736

30.09.

Vladna spletna stran o ukrepih za zajezitev:
https://www.srbija.gov.rs/

25.09.

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/

Francija
https://www.gouvernement.fr/in
fo-coronavirus

Hrvaška

Srbija

Bosna in Hercegovina

Vstop v BIH, stanje na mejnih prehodih:
2/8

Pripravlja: Center za mednarodno poslovanje pri GZS, 01.10.2020

Center za mednarodno poslovanje
Dimičeva 13 ◼ 1504 Ljubljana ◼ T: (01) 58 98 164 ◼ F: (01) 58 98 100 ◼ cemp@gzs.si ◼ www.gzs.si

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. Vstop je možen s
potnim listom ali osebno izkaznico.
Izjeme, ki za vstop v BIH ne potrebujejo potrdila o negativnem testu
na SARS -CoV-2:
a) državljani Črne gore, Republike Hrvaške in Republike Srbije, če v
BIH vstopajo direktno iz države, katere državljani so, kot tudi njihovi
mladoletni otroci in partnerji, ki so državljani drugih držav,
b) posadka in kabinsko osebje letala, če je BIH njihova končna
destinacija,
c) vozniki in sovozniki tovornih vozil ob opravljanju mednarodnega
transporta blaga v cestnem prometu, pod pogojem, da njihovo
bivanje v BIH ni daljše od 12 ur,
d) posadka tovornih vlakov in ladij v mednarodnem prometu,
e) diplomatsko-konzularno osebje in osebje mednarodnih
organizacij, pri izvrševanju službenih obveznosti, ob vstopu je
potrebno predložiti ustrezen potni list,
f) službe in ekipe civilne zaščite, kadar je njihov vstop v BIH je nujen
in neodložljiv,
g) pripadniki vojaških sil držav članic Severnoatlantske pogodbe in
drugih držav, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir ter pripadnikom
Štaba NATO in EUFOR v BIH,
h) vodje držav in vlad in člani njihovih delegacij, ko je njihov prihod
in odhod v/iz BIH najavljen po diplomatski poti ali preko protokola
pristojnega organa BIH,
i) tujci, ki tranzitirajo čez ozemlje BIH zaradi vrnitve v državo
običajnega prebivališča, brez zadrževanja na območju BIH,
j) mladoletni tujci, če je eden od staršev državljan BIH in tujec, ki je
zakonski partner državljana BIH.
Povezava na Odlok (Odluka o propisivanju dodatnih uslova za
ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu) :
https://www.paragraf.ba/propisi/bih/odluka-o-propisivanjudodatnih-uslova-za-ulazak-stranaca-u-bosnu-i-hercegovinu.html
Letališča: Mednarodni leti iz Sarajeva in Tuzle se odvijajo skladno z
redom letenja.
OP: Redi letenja se spreminjajo in so objavljeni na spletnih straneh
aerodromov.
Sarajevo: https://www.sarajevo-airport.ba/
Tuzla: https://www.tuzla-airport.ba/
Javni prevoz deluje. Vzpostavljeni so avtobusni prevozi med BIH in
Slovenijo. Sarajevo - Ljubljana v četrtek in soboto ob 17.00.
Sarajevo - Maribor v torek, četrtek in soboto ob 8.00.
AP Sarajevo: https://busticket4.me/autobuskastanica/detalji/Sarajevo-As/MNE/1830

Črna gora
30.09.

Uradna stran o ukrepih za zajezitev:
https://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendat
ions/
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Severna Makedonija
30.09.

Informacijo pravkar posodabljamo.

30.09.

Informacijo pravkar posodabljamo.

Romunija
Turčija
Informacijo pravkar posodabljamo.

Španija
29.09.

Potovanje v Španijo:
Potovanje iz držav EU je dovoljeno brez omejitev.
Potovalne informacije ministrstva za zunanje zadeve so na
voljo na
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/El
MinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200311_MINISTER
IO6.aspx
Vsi potniki, ki prispejo z zračnim ali morskim prevozom,
morajo opraviti temperaturni pregled, ki mora biti pod
37,5 stopinj Celzija.
Obvezna potovalna dokumentacija
Vsi potniki morajo izpolniti obrazec za javno zdravje ali uporabljati
brezplačno aplikacijo "Španija Travel Health" (SpTH). Po izpolnitvi
obrazca potniki pridobijo qr kodo, ki jo morajo predstaviti ob
prihodu v Španijo.
Dostop do obrazca https://www.spth.gob.es/
Organizatorji potovanj, potovalne agencije in prevozna podjetja
morajo turiste in potnike obvestiti o njihovi obveznosti, da
predložijo obrazec za javno zdravje na namembnem letališču ali v
pristanišču.
Potovanje iz Španije:
Španija je uvrščena na rdeči seznam. V kolikor oseba ob prehodu
meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2
(COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici
EU, karantena ne bo odrejena.

Madžarska
30.09.

Nadzor na mejah pri vstopu na Madžarsko:
Za tuje državljane vstop na Madžarsko od 1. septembra dalje
praviloma ni več dovoljen, razen v primeru predhodne pisne
odobritve s strani madžarske policije. Le-ta lahko odobri izjemo na
podlagi posebne elektronske vloge, ki jo posameznik odda preko
spletne strani http://www.police.hu/en/content/equity-requestto-enter-hungary .
Nameni, zaradi katerih je mogoče uveljaviti izjemo od splošne
prepovedi vstopa tujih državljanov na Madžarsko, so naslednji:
-

sodelovanje v sodnih postopkih pred madžarskimi sodišči na
podlagi uradnega vabila sodišča oziroma drugega pristojnega
organa;
4/8

Pripravlja: Center za mednarodno poslovanje pri GZS, 01.10.2020

Center za mednarodno poslovanje
Dimičeva 13 ◼ 1504 Ljubljana ◼ T: (01) 58 98 164 ◼ F: (01) 58 98 100 ◼ cemp@gzs.si ◼ www.gzs.si

-

-

poslovni obisk oz. opravljanje dejavnosti, ki se izvaja na
podlagi vabila madžarskega organa javne uprave (ministrstvo,
organ lokalne samouprave…);
zdravljenje na Madžarskem na podlagi potrdila zdravstvene
inštitucije, kjer bo zdravljenje potekalo;
opravljanje študijskih obveznosti na podlagi potrdila
izobraževalne ustanove;
izvajanje storitev v potniškem prometu na podlagi potrdila
delodajalca;
udeležba na pomembnih družinskih dogodkih (poroka, krst,
pogreb);
skrb za ožjega družinskega člana skladno s V. poglavjem
družinskega zakonika iz leta 2013;
udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih
mednarodnega pomena ter drugi utemeljeni razlogi.

Tudi v primeru odobritve izjeme od splošne prepovedi vstopa na
Madžarsko tujemu državljanu, je le-ta lahko podvržen
zdravniškemu pregledu. V primeru suma na okužbo tuji državljan
ne bo smel vstopiti na Madžarsko, pri čemer je, tudi v primeru, da
sum na okužbo ne obstaja, možno odrediti 10 dnevno uradno ali
domačo karanteno.
V primeru odrejene karantene ima tuji državljan možnost
predlagati izvedbo dveh testiranj v petih dneh z vsaj 48 urnim
razmikom. V primeru dveh negativnih testov se tujemu državljanu
prizna izjema od odrejene karantene. Vlogo tuji državljan lahko
odda v angleškem ali madžarskem jeziku.
Policija lahko vlogo zavrne, v kolikor (1) obstaja sum glede
izpričanega namena vstopa na Madžarsko ali (2) če bi vstop na
Madžarsko lahko predstavljal epidemiološko tveganje oz. grožnjo
javnemu redu ali državni varnosti. Zoper določitev policije je sicer
možna pritožba.
Nadzor na mejah pri vstopu v Slovenijo:
Na Madžarskem so na rdečem seznamu posamezne
administrativne enote in sicer:
-

Budimpešta

Győr-Moson-Sopron

Češka
Informacijo pravkar posodabljamo

Poljska
www.gov.pl/web/koronawirus

Informacijo pravkar posodabljamo

Slovaška
Informacijo pravkar posodabljamo

Norveška
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Dodatne informacije

01.10.

Potniki iz Slovenije morajo ob prihodu na Norveško v 10 dnevno
karanteno (26/092020).
Veleposlaništvo RS, Kopenhagen & FB veleposlaništva & twitter
veleposlaništva
Norwegian Government News
Norwegian Institute of Public Health
Ministry of Justice and Public Security’s website.
Norwegian Labour and Welfare Administration
Norwegian Directorate of Immigration (UDI)

Danska
Dodatne informacije

01.10.

Slovenski državljani lahko na Dansko vstopajo le v primeru
upravičenega razloga (v veljavi do 02/10, do 23:59 ure).
Veleposlaništvo RS, Kopenhagen & FB veleposlaništva & twitter
veleposlaništva
Danish Police
Danish Business Authority
Ministry of Health
Danish Export Credit Fund
National Board of Health

01.10.

Slovenski državljani lahko na Švedsko vstopajo ne glede na razlog
vstopa.

Švedska
Dodatne informacije

Veleposlaništvo RS, Kopenhagen & FB veleposlaništva & twitter
veleposlaništva
The Swedish Police
Govenrment Offices of Sweden
Public Health Agency of Sweden

Finska
Dodatne informacije

01.10.

Slovenski državljani lahko na Finsko vstopajo le v primeru
upravičenega razloga, priporočena je 14 dnevna samo izolacija.
Veleposlaništvo RS, Kopenhagen & FB veleposlaništva & twitter
veleposlaništva
Finnish Institute for Health and Welfare
Finnish Institute of Occupational Health
Finnish Government
Business Finland

Islandija
Dodatne informacije

01.10.

Slovenski državljani lahko vstopajo na Islandijo, ob prehodu meje
se opravi plačljivo testiranje na COVID-19, čemur sledi 5-6 dnevna
karantena ter po poteku le te ponovni test.
Veleposlaništvo RS, Kopenhagen & FB veleposlaništva & twitter
veleposlaništva
Directorate of Health
Government of Iceland
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Izrael
Dodatne informacije

01.10.

Nerezidentom je vstop v državo od 18/09/2020 prepovedan, razen
v izjemnih primerih.
Veleposlaništvo RS, Tel Aviv & FB veleposlaništva
MZZ – Izrael
Ministry of Health, State of Israel

Ruska Federacija
30.09.

Uradna stran glede omejevalnih ukrepov:
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/

30.09.

Informacijo pravkar posodabljamo

ZDA
Južna Koreja
http://www.mofa.go.kr/eng/brd/ 30.05.
m_22591/list.do

Na angleški spletni stani MZZ Republike Koreje je odprt portal
namenjen lažjemu mednarodnemu sodelovanju pri nadzoru covid19. Na portalu so dostopne rubrike kot npr: "korejske izkušnje" in
"posebni webinarji".

Japonska
30.09.

Japonska vlada načrtuje sprejetje posebnega zakona za pomoč
turistični industriji, ki je zaradi pandemije covid-19 doživela
katastrofalen udarec. V sklopu "Go To Travel" pobude bo japonska
vlada krila nadomestila v vrednosti 185 USD na dan, za osebe, ki se
bodo odločile za turistična potovanja. Nadomestila bodo krila
polovično vrednost stroškov potovanja in se bodo uveljavljala s
pomočjo vavčerjev in visokih popustov. Nadomestila ne bodo krila
stroškov letalskih povezav na Japonsko. Začetek pobude se
pričakuje v koncu julija.
Številne večje japonske korporacije (Hitachi, NEC, Kobe Steel,
Sony) načrtujejo podaljšanje režima dela od doma kljub preklicu
izrednih razmer. Iz Hitachija so sporočili da je med izrednimi
razmerami 70 % zaposlenih uporablja metodo "teleworkinga". Ta
delež naj bi naj bi se postopno zmanjševal in v prihodnjem mesecu
dosegel 50 %.

Belgija
30.09.

Za potovanje v Belgijo ali tranzit je potrebno izpolniti obrazec
Passenger Locator Form in upoštevati navodila, ki se razlikujejo
glede na razvrstitev držav v zeleno, oranžno ali rdečo barvo.
Dodatne ukrepe lahko uvedejo tudi posamezne občine, zato je treba
preveriti tudi ukrepe na vaši destinaciji. Več:
https://diplomatie.belgium.be/en/services/travel_to_belgium
Tu so odgovori na najpomembnejša vprašanja: https://www.infocoronavirus.be/en/faq/
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Zadnji ukrepi v zvezi s korono:
https://www.belgium.be/en/news/2020/measures_taken_national
_security_council_23_september_2020

Nizozemska
30.09.

Nizozemska predpisuje samoizolacijo za prihode oseb iz določenih
držav na seznamu. Več:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tacklingnew-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/selfquarantine
Splošne informacije o omejevalnih ukrepih:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

Kitajska
Informacijo pravkar posodabljamo

  

Informacije o mednarodnih sejmih: odpovedani ali prestavljeni
Aktualne informacije o mednarodnih sejmih v Nemčiji redno objavlja AUMA – Združenje nemške
sejemske industrije: https://www.auma.de/en/exhibit/find-your-exhibitions/coronavirus-changes-indates-of-trade-fairs
Aktualne informacije o nekaterih drugih mednarodnih sejmih po Evropi najdete tukaj:
https://www.produktion.de/wirtschaft/coronavirus-diese-messen-fallen-aus-104.html
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