
 

1Za zaključeno cepljenje se upošteva, da je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer, Moderna in 
AstraZeneca ali en odmerek cepiva proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. 
 
EU digitalno potrdilo Covid-19 mora biti izdano v angleškem jeziku in naj bo v tiskani verziji. Poleg EU potrdila o testu je 
priporočljivo imeti še potrdilo, ki ga izda pristojni organ za testiranje. V kolikor ste cepljeni tudi s poživitvenim odmerkom vas 
naprošamo, da imate s sabo tudi natisnjeno potrdilo o 2. odmerku oz. 1. odmerku (Johnson&Johnson/Jenssen). 
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 POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Osebni dokument: Potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po končanem potovanju. 

Vizum: Ni potreben 

 

 PREHOD MEJE 

Potniki iz držav EU lahko vstopijo v Dubaj brez karantenske obveznosti pod naslednjimi pogoji: 

1. Imajo veljaven potni list vsaj še 6 mesecev po odhodu iz ZAE (Združeni Arabski Emirati) 

2. Imajo dokazilo o negativnem RT-PCR testu, ki ni starejše od 72 ur opremljeno s QR kodo in vsemi podatki (ime in 

priimek testiranega, čas testiranja, metoda,…) – priporočamo EU digitalno covidno potrdilo v tiskani obliki, za vse 

potnike starejše od 12 let. 

3. Hitro RT-PCR testiranje ob prihodu v Dubaj, se izvrši za vse potnike, starejše od 12 let. 

4. Naložena aplikacija COVID19 – DXB Smart App, ki jo lahko pridobite v App Store (IOS) oz. Google Play (Android)  

Podatki so pridobljeni s strani https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/, kjer 

so na voljo tudi dodatne informacije. 

 

 POGOJI / UKREPI NA KRIŽARJENJU ZELO POMEMBNO! 

Glede na trenutno veljavne pogoje cepljenja, je največje število potnikov, mlajših od 12 let, na vsakem križarjenju omejeno.  

POTNIKI, KI V ZAE PRISPEJO NA DAN VKRCANJA: 

OB VKRCANJU: 

 

1. Se preveri veljavnost potrdila o cepljenju za vse potnike, starejše od 12 let1. Cepljenje mora biti zaključeno vsaj 14 

dni pred vkrcanjem. Veljavnost potrdila o cepljenju ne sme preseči 9 mesecev v času trajanja križarjenja, ne glede na 

to, če je oseba prejela poživitveni odmerek ali ne. Poživitveni odmerek ni pogoj za vkrcanje. (EU digitalno covidno 

potrdilo v tiskani ali digitalni različici). 

 

2. Se preveri veljavnost potrdila o negativnem RT-PCR testu1, ki ni starejše od 48 ur pred vkrcanjem na ladjo. 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19
https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/


 

1Za zaključeno cepljenje se upošteva, da je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer, Moderna in 
AstraZeneca ali en odmerek cepiva proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. 
 
EU digitalno potrdilo Covid-19 mora biti izdano v angleškem jeziku in naj bo v tiskani verziji. Poleg EU potrdila o testu je 
priporočljivo imeti še potrdilo, ki ga izda pristojni organ za testiranje. V kolikor ste cepljeni tudi s poživitvenim odmerkom vas 
naprošamo, da imate s sabo tudi natisnjeno potrdilo o 2. odmerku oz. 1. odmerku (Johnson&Johnson/Jenssen). 
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3. Se opravi brezplačno testiranje s HAG ali PCR testom v pristanišču po potrebi za vse potnike od 2 do 12 let. Metoda 

testiranja HAG s slino se uporabi pri otrocih med 2. in 5. letom starosti, medtem ko se za otroke starejše od 5 let 

uporablja klasična metoda testiranja HAG. 

 

Testiranje preostalih potnikov, starejših od 12 let, ne glede na cepljenost proti Covid-19, se izvede glede na trenutna 

določila vladnih in zdravstvenih institucij. Točna informacija bo na voljo predvidoma nekaj dni pred odhodom oz. šele v 

pristanišču. 

 

4. Se preveri Covid-19 zavarovanje. Tega je možno skleniti pri ladjarju za ceno 33,00 EUR na osebo. 

 

Zavarovanje mora kriti stroške odpovedi križarjenja v primeru okužbe s Covid-19, v primeru zavrnitve vkrcanja, 

stroške zdravljenja Covid-19 v času križarjenja, itd. V kolikor vaše zavarovanje ne krije prej opisanega, je zavarovanje 

možno skleniti pri ladjarju Costa, ki vključuje tudi zavarovanje prtljage. 

 

Več o zavarovanju in pogojih si lahko ogledate s klikom tukaj. Opis pogojev zavarovanja je v angleškem jeziku, v 

kolikor potrebujete pomoč pri razumevanju nas prosimo kontaktirajte. 

 

DODATNO pri aranžmaju »Fly & Cruise« iz Dunaja: 

V kolikor potujete z letalskim prevozom iz Dunaja (Avstrija), je od 20.12.2021 za izogib karantene ob prehodu meje potrebno 

predložiti potrdilo o prejetem poživitvenem odmerku cepiva ali potrdilo o negativnem PCR testu, ki ni starejše od 72 ur. 

Izjema so potniki v tranzitu, torej, če potujete ali prispete z letalom in isti dan zapustite ozemlje Avstrije. Pri tem je potrebno 

dokazilo (npr. letalska vozovnica). 

Več informacij: http://www.dunaj.veleposlanistvo.si/index.php?id=6176  

 

POTNIKI, KI SE V ZAE NAHAJAJO DAN ALI VEČ DNI PRED VKRCANJEM: 

OB VKRCANJU: 

 

1. Se preveri veljavnost potrdila o cepljenju za vse potnike, starejše od 12 let1. Cepljenje mora biti zaključeno vsaj 14 

dni pred vkrcanjem. Veljavnost potrdila o cepljenju ne sme preseči 9 mesecev v času trajanja križarjenja, ne glede na 

to, če je oseba prejela poživitveni odmerek ali ne. Poživitveni odmerek ni pogoj za vkrcanje. (EU digitalno covidno 

potrdilo v tiskani ali digitalni različici). 

 

2. Se preveri veljavnost potrdila o negativnem RT-PCR testu1, ki ni starejše od 48 ur pred vkrcanjem na ladjo. V kolikor 

se v Dubaju nahajate več kot 2 dni pred odhodom ladje, se je potrebno ponovno testirati na lastne stroške. Veljavnost 

potrdila o negativnem RT-PCR testu ne sme preseči 48 ur od ure vkrcanja. 

 

 

3. Se opravi brezplačno testiranje s HAG ali PCR testom v pristanišču po potrebi za vse potnike od 2 do 12 let. Metoda 

testiranja HAG s slino se uporabi pri otrocih med 2. in 5. letom starosti, medtem ko se za otroke starejše od 5 let 

uporablja klasična metoda testiranja HAG. 

 

Testiranje preostalih potnikov, starejših od 12 let, ne glede na cepljenost proti Covid-19, se izvede glede na trenutna 

določila vladnih in zdravstvenih institucij. Točna informacija bo na voljo predvidoma nekaj dni pred odhodom oz. šele v 

pristanišču. 

 

https://www.svet-krizarjenj.si/uploads/_custom/costa_term_condition_insurance_avg2021.pdf
http://www.dunaj.veleposlanistvo.si/index.php?id=6176
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4. Se preveri Covid-19 zavarovanje. Tega je možno skleniti pri ladjarju za ceno 33,00 EUR na osebo. 

 

Zavarovanje mora kriti stroške odpovedi križarjenja v primeru okužbe s Covid-19, v primeru zavrnitve vkrcanja, 

stroške zdravljenja Covid-19 v času križarjenja, itd. V kolikor vaše zavarovanje ne krije prej opisanega, je zavarovanje 

možno skleniti pri ladjarju Costa, ki vključuje tudi zavarovanje prtljage. 

 

Več o zavarovanju in pogojih si lahko ogledate s klikom tukaj. Opis pogojev zavarovanja je v angleškem jeziku, v 

kolikor potrebujete pomoč pri razumevanju nas prosimo kontaktirajte. 

 

NA KRIŽARJENJU: 

 

1. IZKRCANJE NA KOPNO: 

- Dubaj, Abu Dhabi: je TRENUTNO možno v samostojni izvedbi za vse cepljenje potnike. Necepljeni otroci v 

spremstvu staršev, ne morejo zapustiti ladje v samostojni izvedbi, temveč le v ti. varnem mehurčku, torej z 

organiziranimi izleti ladjarja Costa. 

- Oman: le v ti. Varnem mehurčku, torej z organiziranimi izleti ladjarja Costa. Vsi potniki potrebujejo potrdilo o 

negativnem HAG (48h) ali PCR (72h) testu. Ob rezervaciji ladjarjevega izleta, je test brezplačen. 

 

Ob potrditvi križarjenja prejmete rezervacijsko številko, s katero se lahko vpišete v spletni portal My Costa. 

V portalu se nahaja seznam izletov, predvidenih za vaše križarjenje, kot tudi paketi izletov in dodatnih storitev. Vse 

storitve enostavno rezervirate in plačate na ladji z ladijskim računom. 

 

2. Upoštevanje smernic in ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19 kot so: Nošnja obraznih mask v vseh zaprtih prostorih 

med premikanjem, vzdrževanje varne razdalje, razkuževanje rok, itn. Več informacij tukaj. 

 

3. Nadgradnja higienskih in zdravstvenih standardov: 

Nove metode čiščenja vključujejo elektrostatične razpršilce za uničevanje bakterij in virusov ter uporabo dezinfekcijskih 

razkužil po standardu, ki se uporablja v bolnišnicah. Prav tako je povečana pogostost čiščenja na celotni ladji s strani 

za to usposobljenega osebja s poudarkom na javnih območjih, ki so še dodatno globinsko razkužena vsak večer. Kabine 

so očiščene dvakrat dnevno, posebna pozornost pa je namenjena površinam, s katerimi so gostje v nenehnem stiku. 

Po koncu križarjenja so vse kabine globinsko očiščene in razkužene. 

Povečano je število visoko kvalificiranega medicinskega osebja, polno opremljeni medicinski center, ločeni izolacijski 

prostori, izvaja se dnevno preverjanje temperature potnikov in osebja, razkuževanje prtljage pred prenosom na ladjo, 

itd. 

 

 POVRATEK V SLOVENIJO 

Za vstop v Slovenijo od 19. februarja 2022 ni več omejitev zaradi covida-19. To pomeni, da: 

• ni več potreben pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje) in 

• na meji tudi ni več napotitve v karanteno na domu. 

 

Natančnejše informacije glede prehajanja državnih meja, si lahko preberete s klikom tukaj. 

 

 

https://www.svet-krizarjenj.si/uploads/_custom/costa_term_condition_insurance_avg2021.pdf
https://www.mycosta.com/login.html
https://www.svet-krizarjenj.si/uploads/_custom/costa_varnostni_protokol_na_ladji_2021.pdf
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/


 

1Za zaključeno cepljenje se upošteva, da je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer, Moderna in 
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EU digitalno potrdilo Covid-19 mora biti izdano v angleškem jeziku in naj bo v tiskani verziji. Poleg EU potrdila o testu je 
priporočljivo imeti še potrdilo, ki ga izda pristojni organ za testiranje. V kolikor ste cepljeni tudi s poživitvenim odmerkom vas 
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Zgoraj opisane informacije so informativne narave in se lahko kadarkoli brez posebne najave spremenijo.  

O točnih pogojih, ukrepih in smernicah boste obveščeni ob prejemu potovalnih dokumentov. V primeru večjih sprememb pri 

pogojih, ki jih določa posamezno področje potovanja (npr. obvezno potrdilo o cepljenju za obisk posamezne države), boste 

v primeru, da imate potrjeno rezervacijo, obveščeni. 

 


