
 

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 

 

 POGOJI / UKREPI NA KRIŽARJENJU  

OB VKRCANJU: 

1. Potrdilo o: 

a) Zaključenem cepljenju (od 12 let naprej), ki ga izda pristojni zdravstveni organ in dokazuje, da je oseba polno 

cepljena 14 dni pred prihodom s cepivom proizvajalca Biontech/Pfizer (2x), proizvajalca AstraZeneca (2x) ali 

proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag (1x)*.  

Vkrcanje je možno tudi, v kolikor je od polnega cepljenja minilo več kot 270 dni. Na postankih, ki zahtevajo 

časovno veljavna potrdila o cepljenju, tj. manj kot 270 dni (»Up to date«), je izkrcanje možno z negativnim testom, 

ki ga lahko opravite na ladji (cena 15 € na test). 

 

*V kolikor ste prejeli cepivo Janssen, je potrebno prejeti še dodatni odmerek cepiva, da se le-to šteje kot polno 

cepljenje. 

 

Ali 

 

b) Prebolevnosti (od 12 let naprej). 

a) Prebolevnost znotraj 6 mesecev, se smatra kot časovno veljavno (»Up to date«). Dodatno testiranje za 

izkrcanje na postankih ni potrebno. 

b) Prebolevnost, od katere je minilo več kot 6 mesecev: Izkrcanje na postankih, ki zahtevajo časovno veljavna 

potrdila o prebolevnosti (do 180 dni) ali cepljenju (do 270 dni), je možno ob predložitvi negativnega HAG testa, 

ki ga lahko naredite na ladji (cena 15 € na test). 

c) Prebolevnost in vsaj 1 odmerek cepiva se smatra kot polno cepljenje. 

 

 

2. Potrdilo o negativnem hitrem testu na Covid-19, ki ni starejše od 48 ur** od ure vkrcanja na ladjo (vsi od 2 let naprej). 

DODATNO za potnike od 12. leta naprej: Poleg enega od veljavnih potrdil, napisanih pod točko 1, je potrebno predložiti tudi 

negativni test na Covid-19. 

 

3. [PRIPOROČAMO!] Covid-19 zavarovanje.  

Zavarovanje za primer bolezni Covid-19 je možno skleniti pri ladjarju za ceno 33,00 EUR na osebo. 
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Zavarovanje krije stroške odpovedi križarjenja v primeru okužbe s Covid-19, v primeru zavrnitve vkrcanja, stroške 

zdravljenja Covid-19 v času križarjenja, itd. Vključuje tudi nadstandardno 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. 

 

Pri nas lahko sklenete zavarovanje rizika odpovedi s Covid kritjem in tudi v kombinaciji z zavarovanjem z asistenco v 

tujini Coris, ki poleg ostalega krije tudi primer Covid-19. Za več informacij nas kontaktirajte. 

 

NA KRIŽARJENJU: 

 

1. Upoštevanje smernic in ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19. Nošnja obraznih zaščitnih mask ni obvezna, temveč 

priporočena na večini destinacij. To velja za vse skupne notranje in zunanje prostore, z izjemo gledališča in 

zdravstvenega centra na ladji. 

 

2. Testiranje s HAG testom na COVID-19 med križarjenjem. Trenutno se testiranje ne opravlja! 

 

 

3. IZKRCANJE NA KOPNO 

 

Izkrcanje je možno tudi brez ladijskega izleta (v lastni režiji) za vse potnike***. 

 

Pomembno! Za vstop v posamezne turistične točke (muzeji, različni kulturni kraji,...), bare/restavracije v zaprtem 

prostoru, je potrebno spoštovati lokalne ukrepe (npr. nošnja obrazne zaščitne maske, zeleno potrdilo, ipd.). 

 

Zaradi spreminjajoče se epidemiološke slike, se lahko ukrepi dodatno zaostrijo, tudi do te mere, da izkrcanje v lastni 

režiji zaradi lokalnih omejitev, ne bo možno. 

 

***Potniki, ki imajo časovno veljavna potrdila, glede na zahteve posamezne države/regije, lahko obiskujejo mesta brez 

omejitev. 

Potniki, ki so jim potrdila o cepljenju ali prebolelosti že potekla (pred 6. oz. 9. meseci), se lahko v nekaterih primerih 

izkrcajo le, v kolikor imajo ob potrdilih še negativni HAG test. Le-tega je možno opraviti na ladji ob doplačilu 15 € na 

test. 

 

 

4. 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. 

 

 

 

https://www.svet-krizarjenj.si/uploads/_custom/costa_term_condition_insurance_avg2021.pdf
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 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. 

 

 

 

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. 

 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

