NAPOTKI ZA POPOTNIKE
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE V PYEONGCHANGU 2018

V času od 9. do 25. februarja 2018 bodo v PyeongChangu v Republiki Koreji potekale 23. zimske olimpijske igre. V
nadaljevanju vam posredujemo nekaj koristnih napotkov pred odhodom ter informacije, ki vam bodo lahko koristile v
času vašega bivanja v Republiki Koreji.

Pred odhodom…

Slovenski državljani za vstop v Republiko Korejo vizuma ne potrebujejo, v državi lahko bivajo do 90 dni. Za
vstop v Republiko Korejo potrebujete veljaven slovenski potni list. Svetujemo vam, da je veljaven še vsaj tri mesece po
odhodu iz Republike Koreje in da imate ob vstopu v državo že rezerviran povratni let. Ob vstopu v Republiko Korejo
bodo korejske oblasti tujim državljanom odvzele prstne odtise in jih digitalno fotografirale. Prstnih odtisov ne bodo
zajeli osebam, mlajšim od 17 let, imetnikom diplomatskega ali službenega potnega lista.

Konzularna zaščita

Konzularna zaščita je zagotovljena nerezidenčno z Japonske. Slovenski državljani se v Koreji lahko za nujno konzularno
zaščito obrnejo na diplomatsko predstavništvo ali konzulat katerekoli države članice Evropske unije v Republiki Koreji.

Nujna konzularna pomoč v času OI:
Rok Srakar
+ 82 010 66 99 32 44

Predstavnik slovenske policije v Koreji:
Alojz Sladič
+ 386 31 60 26 39

V času Ol se slovenski državljani lahko za nujno konzularno pomoč obrnejo tudi na slovenskega predstavnika v
Republiki Koreji, gospoda Roka Srakarja (rok.srakar@gov.si, +82 010 66 99 32 44).
Kaj lahko konzularni uslužbenec stori za vas?
•
izda vam potni list za vrnitev v primeru izgube dokumenta
•
ob odvzemu prostosti, ob vašem soglasju, vzpostavi stik z vami,
•
obvesti svojce/prijatelje v npr. primeru nesreče, hospitalizacije, smrti,
•
pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno službo,
•
pomaga pri vrnitvi domov v primeru izrednih razmer (politični nemiri, naravne nesreče, varnostni incidenti širših
razsežnosti).   
Česa ne more storiti za vas?
•
izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
•
plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj,
•
preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni ne deportirajo v Slovenijo,
•
priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
•
plačati stroške zdravljenja, odvetniških storitev ali drugih podobnih storitev,
•
pomagati vstopiti v državo,
•
dajati turistične informacije,
•
rezervirati hotelov ali drugih namestitev.
Splošni napotki pred potovanjem in med bivanjem v Republiki Koreji
Varnost
Republika Koreja velja za zelo varno državo. Večina kaznivih dejanj se zgodi v večjih mestnih središčih. Nasilna kazniva
dejanja so redka, kljub temu pa bodite pozorni v bolj obiskanih nočnih zabaviščih in nakupovalnih središčih. Kljub
ugodnim varnostnim razmeram in dejstvu, da bo za varnost na Olimpijskih igrah dodatno poskrbljeno, ne bo odveč
nekaj dodatne pozornosti. Na športnih prizoriščih veljajo zelo podobne omejitve vnosa predmetov kot v Evropi - npr.
prepovedi za vso pirotehniko, orožje in druge nevarne predmete.
V prvih dneh bivanja v Republiki Koreji vas bo predstavnik slovenske policije oziroma predstavnik vodstva slovenske
olimpijske delegacije seznanil z morebitnimi dodatnimi varnostnimi nasveti in priporočili korejske policije oziroma
drugih pristojnih služb.

Seznanite se z običaji, navadami in zakoni v državi in jih spoštujte
O državi pridobite čim več informacij (internet, turistični vodniki, potopisne revije, forumi).
Pridobite si tudi nujne telefonske številke (policija, bolnice, …) ter druge uporabne kontaktne podatke. V državi ste gost, zato
spoštujte zakone, običaje in navade te države. Za nekatere prekrške so lahko predpisane stroge kazni, lahko tudi zapor.
Preverite vaše potovalne dokumente
Preverite, ali je vaš potovalni dokument veljaven in v dobrem stanju. V primerih kraje ali izgube potovalnega dokumenta, je
priporočljivo imeti s seboj fotokopijo ali na elektronskem naslovu shranjen sken potovalnega dokumenta in fotografijo za osebni
dokument. Kopije osebnih dokumentov hranite ločeno od drugih dokumentov.
Uredite si ustrezno zdravstveno zavarovanje
Strošek zdravstvene oskrbe brez ustreznega zavarovanja lahko hitro naraste (bivanje v bolnišnici, operacije, prevozi). Zavarovanje
za potovanje v tujino lahko sklenete pri vseh slovenskih zavarovalnicah. V večini turističnih agencij je lahko vključeno v ceno
potovanj, ponujajo pa ga tudi nekateri izdajatelji mednarodnih plačilnih kartic.
Preverite, ali je vaše zavarovanje veljavno za celotno potovanje in ali vključuje vse potnike in vse aktivnosti, ki jih boste v tujini
opravljali (npr. nevarni/adrenalinski športi, vsa prtljaga in oprema…). Številko police nezgodnega zavarovanja in telefonske številke
centra, kamor lahko pokličete 24 ur na dan, imejte ves čas pri sebi.
Po potrebi si za potovanje pripravite zalogo zdravil in jo imejte v ročni prtljagi.
Preverite razmere na cestah in se seznanite s cestnimi pravili
Določena previdnost je potrebna pri najemanju taksijev oz. podobnih prevoznih storitev (uradni in licencirani prevozniki). Za
prevoze uporabljajte le uradne oziroma pooblaščene taksi službe. Za vožnjo po cesti v Republiki Koreji potrebujete mednarodno
vozniško dovoljenje.
Poskrbite za finančna sredstva
Vzemite s seboj dovolj denarja za potovanje. Namesto gotovine je priporočljivo imeti (predplačniške) plačilne kartice. Preden
odpotujete, se pozanimajte, ali v ciljni državi lahko z vašimi plačilnimi karticami plačujete ter kako lahko plačilne kartice nadomestite
v primerih kraje/izgube. Preko matične banke si vzpostavite način sprotnega (SMS) obveščanja o dvigih in plačilih s karticami. V
primeru tatvine bančnih kartic jih čimprej prekličite. Pozanimajte se o valuti države kamor potujete, ter o možnostih menjave
evrov in drugih mednarodnih valut.
Skrbno ravnanje z dokumenti, denarjem in vozovnicami in poskrbite za svojo varnost
Priporočamo, da z osebnimi dokumenti in vrednejšimi stvarmi ravnate skrajno pazljivo. S seboj nosite le toliko gotovine, kolikor
jo dnevno potrebujete. Preostali denar, kreditne kartice in ostale dragocenosti shranite v varnostni sef. Priporočamo, da med
potovanjem ali bivanjem v tujini ne izročate svojih originalnih dokumentov pravnim in fizičnim osebam, ki za to niso pooblaščene,
saj lahko pride do odtujitve ali zlorabe vašega dokumenta.
V primeru kraje denarja, dokumentov ali drugih stvari nemudoma obvestite lokalno policijo in vztrajajte, da sestavijo
zapisnik oz. zapišejo vašo izjavo. Če zaradi kraje ali izgube potovalnega dokumenta potrebujete dokument za vrnitev v
Republiko Slovenijo, se obrnite na predstavnika Republike Slovenije v Republiki Koreji (g. Rok Srakar, rok.srakar@gov.si,
+82 010 66 99 32 44).

Uporabne telefonske številke (pozivna št. za Južno Korejo je +82):

Kontakt Veleposlaništva RS v Tokiu:14-12 Minamiaoyama 7-chome, Minato-Ku, Tokio 107- 0062 , Japonska,
T: (+) 81 3 54 68 62 75, SLO: (01) 478 6554, F: (+) 81 3 54 68 11 82, E: sloembassy.tokyo(at)gov.si, splet: http://tokio.veleposlanistvo.si
Reševalne službe (gasilci/reševalci/nujna medicinska pomoč)
119
Prijava kaznivih dejanj
112
Pogrešane osebe (tudi pobegi)
182
Nujna zdravstvena navodila, svetovanje o bolezenskih stanjih in informacije o bolnišnicah
1339
Glavni informacijski center za tujce
1345

Uporabne spletne povezave glede OI:

www.pyeongchang2018.com
www.pyeongchang2018.com/en/paralympics/torch-relay/index

