
 

 

SPOŠTOVANI, 

 

Zahvaljujemo se vam za prijavo na dvodnevni izlet v Benetke po individualnem programu. Pripravili 

smo vam končno obvestilo pred odhodom s potrebnimi informacijami za pot. 

 

OSEBNI DOKUMENTI: ne pozabite veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice! 

ZBIRNO MESTO IN ODHOD: 

• 05.45 pred Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 

PREDVIDEN POVRATEK: naslednji dan okoli 21:30 ure. Natančna ura prihoda je odvisna od razmer na 

cesti. 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE: toplo priporočamo sklenitev osebnega zdravstvenega zavarovanja z 

asistenco v tujini, kar lahko uredite na vašem prodajnem mestu. 

DENAR: euro in vse plačilne kartce. 

KLICANJE: za klicanje v Slovenijo je potrebno vnesti klicno številko +386. 

VREMENSKE RAZMERE: Kljub napovedani oblačnosti bodo predvidene temperature okoli 15 stopinj 

Celzija. Za vsak slučaj imejte s seboj dežnike. Priporočamo, da spremljate aktualno vremensko 

napoved za čas vašega izleta. 

OSEBNA VARNOST: Italija velja trenutno za varno državo. Kljub temu, da morda o tem pred potjo ne 

razmišljamo, ne bo odveč skrb za vaše osebne stvari in prtljago. Pazite predvsem na denar in potne 

dokumente. 

DOKUMENTI, POTREBNI ZA POTOVANJE: 

1) Potni list ali osebna izkaznica 

2) Izpolnjena digitalna registracija za vstop v Italijo - dPLF (Digital Passenger Locator Form) 

https://app.euplf.eu/ 
Registracija na spletni povezavi: https://app.euplf.eu/ - obvezno pisna ali elektronska verzija.  
Vsak potnik se mora najprej registrirati oz. urediti profil ter prejeti potrditveno elektronsko sporočilo 
za uporabo aplikacije in nato izpolniti formular. 
 
Obrazec je delno v slovenskem jeziku in ga izpolni vsaka oseba posamično. V rubriki Prevoz navedete 
avtobus in prevoznika Prevozi Poličnik. Pod Točko vstopa v ciljni državi navedete mejni prehod 
Fernetiči, uro prihoda pa ob 7.45. Po uspešno izpolnjenem obrazcu boste prejeli potrditveno 
sporočilo, nato pa vam bo pred odhodom na potovanje posredovana QR koda, katero morate 
predložiti obmejnemu osebju. Predlagamo, da imate vedno pri sebi tako tiskano kot mobilno verzijo. 
Izpolnitev spletne najave za vstop v Italijo je potrebna za vse potnike. Potrebna je za vse tipe prevoza 
po Italiji. 
 
3) Digitalno Evropsko Covidno potrdilo - splošno veljavno kovidno PCT potrdilo o prebolelosti, 
cepljenosti ali testiranju 
 
 



 

 

EVROPSKO DIGITALNO COVIDNO POTRDILO je digitalno dokazilo, da je oseba: 

• cepljena proti covidu-19 – veljavnost 9 mesecev po 2. odmerku (kjer sta prdvidena dva) ali 

neomejeno po tretjem odmerku 

• prejela negativen rezultat testa – predložitev negativnega hitrega antigenskega testa HAGT ali 

PCR testa na Covid-19, ki ni starejši od 48 (HAGT) oz. 72 (PCR) ur od trenutka odvzema brisa (za 

vse potnike starejše od 6 let) pred prihodom v Italijo ter, da je izdan s strani pristojnega 

laboratorija (test mora biti v angleškem ali italijanskem jeziku). Na testu mora biti jasno vidna 

identifikacija testirane osebe, laboratorij, datum testa in podpis odgovorne osebe, ki je 

testiranje opravila. Test bo zahtevan pri prestopu meje. V primeru, da nimate ustreznega testa, 

vam bo dodeljena karantena ob vstopu v Italijo. Želeli bi poudariti, da na meji dosledno 

preverjajo, ali je bil test narejen znotraj 48 ur pred vstopom v državo, zato pozorno preverite čas 

opravljanja vašega hitrega testa. 

• prebolela COVID-19 – veljavnost 180 dni od pozitivnega izvida 

 

Za izdajo Evropskega digitalnega covidnega potrdila so pristojni nacionalni organi. Izdajo ga lahko na 

primer centri za testiranje ali zdravstveni organi, dostopno bo tudi na portalu e-zdravje. Informacije o 

tem, kako pridobiti potrdilo, morajo zagotoviti nacionalni zdravstveni organi. Digitalna različica se 

lahko hrani na mobilni napravi. Zaprositi je mogoče tudi za papirno različico. Obe različici sta 

opremljeni s kodo QR, ki vsebuje bistvene informacije, ter z digitalnim podpisom, ki dokazuje 

pristnost potrdila. Države članice so se dogovorile o skupnem modelu, ki se lahko uporablja za 

elektronsko in papirno različico za lažje prepoznavanje.  

 

ZA VSE AKTIVNOSTI PO PROGRAMU (HOTELI, MUZEJI, RESTAVRACIJE,…) JE DOVOLJ POGOJ PCT. Za 

vse tiste, ki boste šli na HAG testiranje, priporočamo, da to uredite v četrtek čim kasneje popoldne. 

 

DODATNA NAVODILA GLEDE NA SPREJETE UKREPE VLADE RS IN NIJZ: 

Izleti in potovanja bodo v času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19 izvedena v skladu s 

priporočili NIJZ. Vsi udeleženci pridejo na odhod le, če so zdravi, na samem potovanju pa ravnajo 

skladno z veljavnimi higienskimi in varnostnimi priporočili. 

 

DODATNA NAVODILA GLEDE NA SPREJETE UKREPE ITALIJE: 

• Uporaba mask na destinaciji: Maske tipa FFP2 so potrebne v zaprtih prostorih.  

• Ustrezna varnostna razdalja: Na prostem in v vseh zaprtih prostorih je treba ohranjati ustrezno 

varnostno razdaljo 1 - 1,5 m 

 

ŽELIMO VAM PRIJETEN IZLET IN VELIKO LEPIH DOŽIVETIJ! 

Agencija Abctour  


