
 

1Za zaključeno cepljenje se upošteva, da je oseba prejela drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, 
cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
AstraZeneca in prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. 
Prebolelost in 1 kratno cepljenje s cepivi, ki zahtevajo 2 odmerka, se ne šteje za polno cepljenost! 
 
EU digitalno potrdilo Covid-19 (Zeleno potrdilo) mora biti izdano v nemškem ali angleškem jeziku in je lahko v digitalni ali 
tiskani obliki. 
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SEVERNA EVROPA (ZIMA 21/22) 
POGOJI ZA KRIŽARJENJE 
 
 

 DOKUMENTI ZA POTOVANJE 

Osebni dokument: Veljavni potni list. 

Vizum: Ni potreben.  

 

 VSTOP V DRŽAVO (Letalski prevoz) 

Potniki iz držav EU, schengenskega območja, lahko vstopijo na ozemlje Nemčije brez karantenske obveznosti pod 

naslednjimi pogoji: 

1. Izpolnjena digitalna prijava prihoda www.einreiseanmeldung.de 

2. EU digitalno Covid-19 potrdilo, ki ga izda pristojni zdravstveni organ in potrjuje: 

a) zaključeno cepljenje1 proti Covid-19, opravljeno vsaj 14 dni pred vstopom v državo (veljavnost 9 mesecev), 

ali 

b) prebolelost okužbe s Covid-19 od katere ni minilo več kot 180 dni, ali 

c) negativni test na Covid-19, ki ni starejši od 72 ur (PCR) oz. 48 ur (HAG) od trenutka odvzema vzorca (za 

potnike starejše od 6 let). 

Pomembno! V primeru dokazila pod točko c) je obvezna 10-dnevna karantena. Možnost predčasnega zaključka karantene 

s testiranjem (najprej 5. dan po nastopu karantene); mlajši od 12 let karanteno avtomatično zaključijo po 5 dneh, tudi brez 

testiranja. 

Podatki so pridobljeni s strani http://www.berlin.embassy.si/index.php?id=6054, kjer so na voljo tudi dodatne informacije.  

 

 POGOJI / UKREPI NA KRIŽARJENJU 

OB VKRCANJU potrebujete: 

1. Potrdilo o zaključenem cepljenju, ki ga izda pristojni zdravstveni organ in dokazuje, da je oseba polno cepljena (2x) 

vsaj 14 dni pred prihodom. V primeru cepiva proizvajalca Johnson & Johnson/Janssen je potreben dodatni odmerek! 

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.  

Potrebujejo ga vsi potniki, starejši od 12 let. (Svetujemo tiskano obliko potrdila, 2x) 

[Posodobljeno, 09.02.2022] 

http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.berlin.embassy.si/index.php?id=6054
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2. Potrdilo o negativnem HAG ali PCR testu, ki ni starejše od 48 ur od ure izplutja ladje. Potrebujejo ga vsi potniki 

starejši od 2 let. (Svetujemo tiskano obliko potrdila, 2x) 

3. Covid-19 zavarovanje. Tega je možno skleniti pri ladjarju za ceno 25,00 EUR na osebo. Potrebujejo ga vsi potniki, 

starejši od 2 let. 

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 MSC.  

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. 

4. Dodatno testiranje na Covid-19, ki ga uredi ladjar v pristanišču brezplačno, za vse potnike, starejše od 2 let. 

 

NA KRIŽARJENJU: 

 

1. 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. 

 

2. Testiranje s HAG testom na COVID-19 za vse potnike med križarjenjem (Odvisno od takrat veljavnih 

pogojev!). Informacijo na kateri dan križarjenja se bo opravljal dodatni test, prejmete na ladji. Za otroke do 2. leta test 

ni potreben. Test je brezplačen.  

 

3. IZKRCANJE NA KOPNO: Možnost izkrcanja brez omejitve na ladjarjeve izlete za cepljene potnike*. 

 

➢ Za potnike, ki potujejo z otroci, mlajšimi od 12 let, je izkrcanje na postankih možno le z ladjarjevimi izleti 

(oznaka pri izletih »OPEN TO ALL GUESTS«)! 

 

➢ OPOMBA! Zaradi spreminjajoče se epidemiološke slike, se lahko ukrepi dodatno zaostrijo, tudi do te mere, da 

izkrcanje v lastni režiji ne bo več omogočeno.  

 

➢ Dodatni pogoji za izkrcanje, razvrščeni po državah: 

 

o SOUTHAMPTON, VB: Potrebno je izpolniti spletno aplikacijo Passenger Locator Form (PLF): 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk  

o ZEEBRUGGE, BELGIJA: Potrebno je izpolniti spletno aplikacijo Passenger Locator Form (PLF): 

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form  

o HAMBURG, NEMČIJA: Potrebno je izpolniti spletno aplikacijo Passenger Locator Form (PLF): 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/  

 

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. 

 

 

https://www.svet-krizarjenj.si/uploads/_custom/summary_insurance_policy_covid_2020_21_en.pdf
https://www.svet-krizarjenj.si/uploads/_custom/msc_predpisi_za_varno_krizarjenje_novo.pdf
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
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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. 

 

 

 

 

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/

