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VARNOST NA PRVEM MESTU

• Junija na Hrvaškem niso zabeležili novih okužb z virusom 

COVID-19

• Hrvaška ima eno najboljših epidemioloških situacij v EU in 

številni svetovni mediji navajajo Hrvaško kot eno najvarnejših 

turističnih destinacij

• Hrvaška ima dobro organiziran sistem zdravstvenega 

varstva, ki je v času vrhunca epidemije brez težav deloval in 

je maksimalno pripravljen na poletno sezono in povečano 

število turistov 

 

INFORMACIJE O MEJI

Hrvaška ima odprte meje za prihod turistov.  

• Državljani 10 držav EU - Slovenije, Madžarske, Avstrije, Češke, 

Slovaške, Estonije, Latvije, Litve, Poljske in Nemčije - lahko 

na Hrvaško vstopijo brez omejitev s preprosto registracijo na  

https://entercroatia.mup.hr. 

• Državljani drugih držav EU in držav, ki niso članice EU, lahko 

vstopijo na Hrvaško brez ovir zaradi: 

a prihoda turista – turist mora imeti potrdilo o rezervaciji 

nastanitve, pogodbo o najemu v kampu, pogodbo 

o stalnem privezu v pristanišču navtičnega turizma, 

potrditev rezervacije za privez v pristanišču navtičnega 

turizma ali vavčer turistične agencije

b poslovni razlogi / gospodarski interes - dokazuje jih 

povabilo gospodarskega subjekta, povabilo na poslovni 

sestanek, lastništvo nepremičnine ali plovila (ali najem 

plovila), lastništvo podjetja ali članstvo v upravljanju 

družbe,

c nujni osebni razlogi          

https://entercroatia.mup.hr/


d dokument, ki potrjuje rezervacijo u Hrvaškoj, mora 

vsebovati: 

• naslov objekta

• kontaktno telefonsko številko in

• dolžino bivanja, tj. datum, ko gost namerava zapustiti 

Hrvaško. 

• državljani držav, ki niso članice EU, morajo imeti veljavno 

vizo za vstop na Hrvaško in morajo prav tako dokazati nujne 

osebne razloge, poslovne razloge ali gospodarski interes

Za vstop na Hrvaško test COVID-19 ni potreben

Dodatne informacije dobite tako, da postavite e-poštni naslov  

uzg.covid@mup.hr, odgovore na najpogostejša vprašanja pa 

najdete na tej povezavi.

V prihodnjih dneh je napovedan sprostitev vstopa za 

državljane drugih držav, kar bo odvisno od razvoja 

epidemioloških razmer v njihovih državah

PODATKI O POTOVANJU

• Zaradi vse večjega zanimanja za Hrvaško in normalizacije 

prometa znotraj EU se uvaja vse več letalskih družb, ki 

omogočajo neposredne lete na Hrvaško. Hrvaška Croatia 

Airlines je poleg obstoječih letov v Amsterdam in Frankfurt 

ta teden začela lete v Kopenhagen in napovedala, da bo 

leti v Zurich začela 8. junija, medtem ko se bo večina drugih 

evropskih destinacij odprla 15. junija. Od konca junija bo 

Lufthansa letela na relacijah iz Frankfurta in Münchna do 

Dubrovnika in Splita, Frankfurt pa se bo povezal tudi s 

Pulom.

• Češki železniški operater RegioJet je 30. junija napovedal 

mailto:uzg.covid%40mup.hr?subject=
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vzpostavitev prve neposredne železniške povezave med 

Hrvaško in Češko, ki bi Češko vozila v Rijeku vsaj trikrat na 

teden. Linija bi bila vzpostavljena že 30. junija

• Avstrija je popolnoma normalizirala potniški promet v 

sosednje države in razmere so enake kot pred uvedbo 

epidemioloških ukrepov

ODPRTI HOTELI, KAMPI IN LETOVIŠČA

• Trenutno je na Hrvaškem odprtih 321 hotelov in 171 kampov

• V prihodnjih dneh so otvoritev dodatnih objektov napovedala 

vsa vodilna turistična podjetja

• Vsi varnosni standardi so uvedeni v skladu s priporočili 

hrvaških epidemiologov, Svetovne zdravstvene organizacije 

in v skladu s priporočili s ključnih trgi za Hrvaško

GOSTI O NAS

”S prijatelji sem prišel na aktiven vikend, ker je Hrvaška naša 

nenadomestljiva destinacija. Storitev je na visoki ravni, povsod 

je poskrbljeno za varnost, vendar brez občutka, da ste v 

bolnišnici.”

Janez Bolman iz Slovenije (32) trenutno prebiva na Cresu

“Na Hrvaško prihajam že 5 let. Tudi letos sem prišel z družino, 

ker se počutim varno in država je lepa!”

Greta Schuman iz Nemčije (53), trenutno prebiva v Zadru



ZANIMIVE INFORMACIJE

• Zagreb, Cavtat in Rijeka so na seznamu 20 najvarnejših 

evropskih destinacij za postkorona potovanja in počitnice, 

ki jih je izbrala Evropska najboljša destinacijska organizacija 

(EBD), objavil pa jih je Forbes, ena najvplivnejših ameriških 

revij. Samo Hrvaška in Portugalska imata kar tri destinacije na 

seznamu najvarnejših

• Ameriški New York Times je Hrvaško navedel kot pozitiven 

primer v boju proti koronavirusu in Dubrovnik uvrstil med 11 

najboljših svetovnih turističnih destinacij 
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