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SEVERNA EVROPA 
POGOJI ZA KRIŽARJENJE 
 
 

 PREHOD MEJE 

Prosimo preverite pogoje za posamezno državo glede na mesto vkrcanja na straneh slovenske vlade. V primeru, da 

prečkate več meja, je potrebno preveriti pogoje vstopa za vsako državo posebej. 

V nekaterih primerih je zaradi tranzita (brez nepotrebnega ustavljanja) mogoče potovati skozi nekatere države brez posebnih 

dokazil. 

NEMČIJA: http://www.berlin.embassy.si/index.php?id=6054 

NIZOZEMSKA: https://www.gov.si/drzave/nizozemska/ 

DANSKA: https://www.gov.si/drzave/danska/  

Zbirka informacij za potovanja po Evropi: https://reopen.europa.eu/sl  

 

 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. 

**Vkrcanje v Grčiji: Negativni hitri test na Covid-19, ki ni starejši od 24 ur od ure vkrcanja na ladjo! 

[Posodobljeno, 24.06.2022] 

http://www.berlin.embassy.si/index.php?id=6054
https://www.gov.si/drzave/nizozemska/
https://www.gov.si/drzave/danska/
https://reopen.europa.eu/sl
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3. [PRIPOROČAMO!] Covid-19 zavarovanje.  

Zavarovanje za primer bolezni Covid-19 je možno skleniti pri ladjarju za ceno 33,00 EUR na osebo. 

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 ni nobenih omejitev zaradi covida-19.  

 

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

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI: 

 

1. Bodo ukrepi ostali v veljavi tudi po koncu poletja? 

Trenutni ukrepi so fleksibilne narave in se prilagajajo poteku splošnih razmer in odločitvam organov držav, ki jih ladje 

obiskujejo. Tako so pri križarjenjih z odhodi čez nekaj mesecev, možne nadaljnje prilagoditve trenutno načrtovanih ukrepov. 

Trenutni ukrepi veljajo tudi za odhode po poletju. 

 

2. Ali bo HAG/PCR test 48 ur pred vkrcanjem še naprej obvezen, tudi v primeru nadaljnjega izboljšanja situacije 

glede okužb? 

Glede na ladjarjevo mnenje, je negativni test še vedno nujna zahteva za zagotavljanje varnih počitnic. Če se bo splošno 

stanje izboljšalo, se bo temu sčasoma prilagodil tudi postopka vkrcanja. 

 

3. Kaj je predvideno za goste, ki so imeli tesen stik s pozitivnim primerom v dneh pred vkrcanjem? 

Osebe, ki so bile v tesnem stiku z okuženo osebo, se lahko vkrcajo šele po 10 dneh od zadnjega stika s potrjenim pozitivnim 

primerom. 

 

4. Ali je na krovu potrebno vzdrževanje medosebne razdalje? 

Podobno kot se dogaja na kopnem, je iz previdnosti priporočljivo vzdrževati socialno razdaljo vsaj enega metra. 

 

5. Ali se bo zmanjšala kapaciteta gostov na krovu? 

Po protokolu mora biti na krovu na voljo zadostno število kabin za zagotavljanje začasne izolacije (karantenskih ukrepov). 

Število teh kabin je enako 2 % števila prepeljanih potnikov in 2 % števila posadke. 

 

6. Kako je spremenjena uporaba storitev na ladji (npr. samopostrežna restavracija, jacuzziji, SPA). Bodo zabave 

potekale na krovu? 

Uporaba storitev na ladji poteka po enakih pravilih kot za podobne storitve na kopnem. Tako je na primer v restavracijah, 

gledališčih, zdraviliščih, telovadnicah, barih na krovu dovoljena 100-odstotna zasedenost. Ponovno so na voljo razvedrilni 

programi, animacije, diskoteka in zabave. Samopostrežni bife bo še naprej na voljo v načinu serviranja. 

 

 

 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
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7. Ali je preverjanje temperature obvezno ob vkrcanju in med križarjenjem? 

Merjenje temperature več ni obvezno. Trenutno je potrebno samo ob vkrcanju v španskih pristaniščih in vsaj enkrat na teden 

za tista križarjenja, ki pristajajo v španskih pristaniščih. Temperatura se bo preverjala s posebnimi napravami, ki so na voljo 

na krovu. 

 

8. Ali se bo gost, ki je na ladji pozitiven, lahko vrnil domov takoj? 

Lokalni zdravstveni organ bo ocenil primer do primera. Če zdravstveni organi to odobrijo, lahko gostje pridejo do doma z 

lastnim avtomobilom ali z varnim prevozom. V primeru, da je razdalja med pristaniščem za izkrcanje in domačim naslovom 

prevelika, bo zdravstveni organ zahteval izolacijo v Covid objektu na kopnem. Costa Cruises svojim gostom ponuja poseben 

zavarovalni paket, ki krije vsa tveganja v zvezi s Covidom na križarjenju (odpoved, izkrcanje v primeru pozitivnosti, prevoz, 

tesen stik ipd.). 

 

9. Ali se je družinskim članom, ki so bili v tesnem stiku z osebo s potrjenim pozitivnim primerom dovoljeno 

vkrcati/ostati na krovu? 

V primeru, da je pri vkrcanju zaznana pozitivnost, se pozitivni primer in vsi gostje, ki potujejo z njim/njo, ne bodo smeli 

vkrcati. V primeru, da je med križarjenjem zaznana pozitivnost, se takoj izvede test za vse tesne stike. V primeru negativnega 

rezultata lahko tesni stiki ostanejo na krovu, vendar bodo morali upoštevati določene ukrepe. Če so ti gostje prejeli cepivo 

(ali obnovitveni odmerek cepiva) pred več kot 120 dnevi ali je od okrevanja po bolezni preteklo več kot 90 dni, bodo morali 

ostati v izolaciji 5 dni (v kabini) in ob koncu le-te opraviti test na Covid-19, preden se bodo lahko vrnili k dejavnostim na 

krovu, ter bodo morali uporabljati obrazno masko FFP2 10 dni od stika s pozitivnim primerom. V primeru, da so tesni stiki 

prejeli cepivo ali prejeli poživitveni odmerek manj kot 120 dni ali so okrevali od bolezni manj kot 90 dni od tesnega stika, 

protokol predvideva le 5 dni obrokov v kabini in uporabo obrazne maske FFP2 za 10 dni. 

 

10. Se križarjenje nadaljuje po predvidenem načrtu, v primeru izkrcanja pozitivnega gosta? 

Da, križarjenje se nadaljuje. Možno je, da bodo v primeru občutnega povečanja števila pozitivnih, v dogovoru s pristojnimi 

zdravstvenimi organi, opravili teste vseh gostov na ladji in da bodo nekatere storitve na ladji omejene, da bi zmanjšali 

možnost nadaljnjih okužb.  

 

11. Ali imajo avtobusi, ki se uporabljajo za prevoz gostov (tudi izletniški), omejeno število sedežev? 

Avtobusi so lahko zasedeni do 100%. Na avtobusih je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske (kirurške ali višjega 

standarda). Sedeži so v naprej določeni, menjava sedežev ni možna in v primeru pozitivnega primera se za tesne stike 

smatrajo potniki, ki sedijo v razdalji 2 sedežnih vrst v vse smeri od okužene osebe. 

 

12. Kaj se zgodi, če je potrdilo o cepljenju poteklo, vendar obiskana država za izkrcanje zahteva veljavno potrdilo? 

V primeru, da je potrdilu potekla veljavnost, tj. 270 dni od polnega cepljenja ali 180 dni od prebolelosti, je na ladji možno 

zaprositi za testiranje na Covid-19, ki omogoča izkrcanje na postankih. Cena testiranja na ladji je 15 € na test. 

 

13. Je potrebno kje navesti kakšna potrdila imam? Kdaj? 

Ob spletni prijavi (online check-in) morajo vsi gosti, stari 12 let in več, izpolniti samoizjavo, s katero potrdijo, da imajo eno 

od potrdil (cepljenju, prebolevnosti, kombinacije, ipd.). Samoizjavo je možno izpolniti znotraj 10 dni do odhoda. 
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14. Kaj potrebujejo mlajši od 12 let? 

Vsi potniki, stari 2 in več morajo zagotoviti negativen test HAG ali PCR, opravljen v 48 urah pred odhodom. 

 

15. Točnost in resničnost vnesenih podatkov – kako poteka pregled? 

Vsak posamezen gost je dolžan zagotoviti resnične informacije, ki se jih lahko na zahtevo pristojnih organov preveri na 

vsakem križarjenju. 

 

16. Ali je na ladji obvezna uporaba zaščitnih obraznih mask? Ves čas? 

Čeprav uporaba maske v zaprtih javnih prostorih in na zunanjih palubah ni obvezna, je vedno priporočljiva. Njihova uporaba 

ostaja obvezna ob obisku gledališča, zdravstvenega centra na ladji in pri vseh transferjih na kopnem, tudi med organiziranimi 

izleti po kopnem, na vsaki destinaciji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  


