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Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje – naročnik ekskurzije in OREL CELJE, d.o.o. – odgovorni organizator ekskurzije 
 

I Z J A V A (obkrožite / izpolnite z VELIKIMI TISKANIMI črkami) 
 

PRIIMEK IN IME POTNIKA/CE - kot v osebnem dokumentu: ________________________________________________, spol M / Ž, 

stanujočega/e: ___________________________________, poštna številka:___________, kraj: ____________________________, 

roj. _____________________, ki v šol. letu 2017/2018 obiskuje ______ razred, ______ oddelek, s številko veljavnega (veljavnost še  

vsaj 6 mesecev po vrnitvi) potnega lista ali osebne izkaznice* potnika/ce: _______________________, ki poteče: ______________;  

spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik/ica potnika/ce (ime in priimek starša): ____________________________________________. 

*če osebni dokument vmes poteče ali ne bo veljaven še 6 vsaj mesecev, v polje vpišite »kasneje« – kopijo novega OD nam boste poslati vsaj 1 mesec pred ekskurzijo. 
 

 
i z j a v l j a m, da se bo zgoraj navedeni potnik udeležil spodnjega programa ekskurzije v Edinburgh po pogojih, ki so navedeni na tej izjavi. 

 

 
Datum ekskurzije: predvidoma v oktobru 2018 

(oziroma glede na razpoložljivost letalskih vozovnic – točen datum vam sporočimo najkasneje 1 mesec po potrditvi rezervacije s plačilom akontacije; v kolikor v 
predvidenem terminu ekskurzije ne morete potovati nam to zapišite na izjavo!) 

 
Program ekskurzije: 

11..  ddaann::    
Odhod z v naprej dogovorjenega mesta in ure ter prevoz na bližnje letališče. Polet in pristanek ter vožnja do namestitve. Kratek čas za 
namestitev in osvežitev. Starodavni utrip glavnega mesta Škotske bomo najprej začutili na Kraljevi milji, kjer zanimivosti kar ne zmanjka. 
Začnemo pri znameniti palači Holyrood, ki  je ena izmed treh rezidenc kraljice Elizabete II. Nadaljujemo mimo škotskega parlamenta po 
očarljivi ulici posejani z vrstnimi hišami, v katerih so številne krčme, muzeji, kavarnice in restavracije vse do Edinburškega gradu, s katerega 
še vedno, vsak dan, ob 13. uri izstrelijo topovsko kroglo. V gradu je impresiven Škotski Nacionalni vojni spomenik in osupljiva zbirka kronskih 
draguljev. Prosto za individualno večerjo in nočitev. 

22..  ddaann::    
Po zajtrku se odpravimo v mesto in se pripravimo na dan v čudovitih vrtovih pod edinburškim gradom nato pa obiščemo Museum of 
Scotland, kjer se bomo spoznali z  zgodovino Škotov od prve naselbine do današnjih dni. Nato bomo obiskali edinstveni Muzej otroštva, ki 
razstavlja različne igrače iz preteklosti, od modelov železnic, raznih lutk in iger. Sami se boste lahko tudi oblekli v oblač ila iz viktorijanskih 
časov in preizkusili svoje spretnosti v starih igrah. Prosto za individualno kosilo. Po okrepčilu se bomo odpravili v edinburško pristanišče Leith, 
v katerem je zasidrana ladja Royal Yacht Britannia, ki  je v 40 letih služenja njenemu visočanstvu kraljici Elizabeti II. obplula naš planet. 
Sledi sprehod po glavni nakupovalni ulici Princess Street. Prosto za samostojno raziskovanje in uživanje v utripu življenja na živahnih 
edinburških ulicah. Organizirana večerja. Vrnitev v hotel in nočitev. 

33..  ddaann::  
Zajtrk. Dopoldanski ogled Škotske narodne galerije, kjer se boste spoznali z likovnimi velikani kot so Paul Cézanne,  Anthony van Dyck, 
Francisco de Goya, Claude Monet in drugimi. Za konec raziskovanja škotske prestolnice se bomo povzpeli na Calton Hill, kjer se nam bo 
odprl čudovit razgled na mesto. Postali bomo tudi pri Narodnem spomeniku, ki je opomnik na padle v Napoleonovih vojnah. Sledi transfer 
na letališče. Polet letala in pristanek na bližnjem letališču. Še organiziran transfer nazaj v Slovenijo in povratek do odhodnega mesta v 
poznih nočnih urah.  

  

CCeennaa**  ppoottoovvaannjjaa  pprrii  uuddeelleežžbbii  ddoo  vvssaajj  4455  aallii  4400  oosseebb  jjee  442299€€,,  3355  aallii  3300  oosseebb  jjee  443399€€ 
 

*v primeru večjega števila udeležencev in razdelitve v dve ali več skupin, se cena ekskurzije na potnika obračuna na dejansko število udeležencev v 
posamezni skupini (če se prijavi 70 potnikov in se razdelijo na dve skupini se cena na potnika obračuna na 35 oseb v skupini). 

 
Cena vključuje letalski polet bližnje letališče–Škotska–bližnje letališče, vključen 1 kos ročne prtljage (dimenzij 55 x 40 x 20cm), vse letališke 
pristojbine, 2 x nočitev z zajtrkom v hotelu turistične kategorije ali hostlu v več posteljnih sobah, povratni transfer do letališča, vstopnino za 
Royal Yacht Britannia, 1 x večerja, spremstvo strokovnega vodnika, 1 profesorja spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih, organizacijo 
potovanja in DDV. 
 

 
Možna doplačila (po želji in ob prijavi; naknadna prijava ne zagotavlja tu ponujene cene – OBVEZNO OBKROŽITE DA ali NE; če ne obkrožite DA ali 
NE, bomo to sprejeli, kot da doplačil ne želite): 
 

• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris (6€ pri sklenitvi zavarovanja več kot 9 oseb),   DA NE 

• vplačana akontacija ob prijavi je nepovratna, ne glede na razlog odpovedi - priporočamo zavarovanje rizika  

odpovedi v primeru bolezni* (23€), plačilo pri akontaciji.       DA NE 

 
*Stroški odpovedi potovanja ali predčasne prekinitve potovanja se povrnejo, če nepričakovano ne morete na potovanje ali ga morate predčasno prekiniti 
zaradi enega izmed spodaj navedenih vzrokov: nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane 
samo, če nenadoma postanejo akutne); nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti člana družine, ki ni skupaj z vami rezerviral 
potovanja, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju, težjih zapletov pri nosečnosti; pomembne materialne škode na vaši lastnini v 
bivališču zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost. Pri uveljavljanju rizika se 
odštejejo administrativni stroški v vrednosti 15€. 
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Ogled splošnih pogojev zavarovanja rizika odpovedi na povezavi:  
http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/86d2a1aa-0a04-4ffd-bebc-564402ee66e2/PG-tpt-16-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=86d2a1aa-0a04-4ffd-bebc-
564402ee66e2.  
 

Primer odpovedi potovanja (v kolikor potnik NE sklene zavarovanje rizika odpovedi) 
Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja, kjer se je prijavil. V tem primeru ima Agencija OREL CELJE  pravico do vračila administrativnih stroškov 
nastalih ob odpovedi (30€) in povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved: 
 
 

 
 
 
 

 
 

Plačilni pogoji (OBKROŽITE številko načina plačila, za katerega ste se odločili):  
  

1. akontacija ob prijavi: 120€ + riziko 23€, če se zanj odločite, nato 6 obrokov + možna doplačila, plačilo na podlagi poslanega računa po e-
pošti – na banki ali preko elektronskega bančništva, rok plačila do 15. vsak mesec.  

2. akontacija ob prijavi: 120€ + riziko 23€, preostanek + možna doplačila do 1. 9. 2018.  
 

 

Pri nakazilih in plačilih prosimo navedite PRAVILEN sklic (kot na računu) in za koga plačujete, zaradi ažurne in točne evidence plačil. 
 

 
Prosimo dopišite, če ima potnik kakršnekoli posebne potrebe (prehranjevanje, zdravstvene težave, …): 
 

prehrana: _________________________________________; alergije: _________________________________________; 
 

obvezna zdravila na poti: _________________________________________; ostalo: _________________________________________. 
 
 

Pridržujemo si pravico do: 1. odhoda prvi dan in zadnji dan v večernih/jutranjih urah (če časovnico spremeni letalski prevoznik) 2. odhoda/povratka tudi 
z/na letališč/e: Ljubljana, Salzburg, Gradec, Celovec, Linz, Dunaj, München, Trst, Benetke, Verona, Milano, Bologna, Zagreb, Pulj, Reka, Zadar, Budimpešta, 
Bratislava 3. zamenjave vrstnega reda ogledov, program se izvede v celoti 4. sprememba imena povzroči stroške spremembe imena 65€ (eno smer), oz. po 
ceniku letalskega prevoznika + stroške v razliki vrednosti letalske vozovnice od dneva nakupa do dneva spremembe po ceniku letalskega prevoznika 5. 
ime in priimek morata biti enaka kot v osebnem dokumentu*; ta mora biti veljaven še vsaj 6 mesecev po vrnitvi – v nasprotnem primeru nam najkasneje 1 
mesec pred datumom ekskurzije pošljite kopijo novega (*osebni dokument držav članic Evropske unije; v nasprotnem primeru nas morate obvestiti, da vam 
pomagamo urediti vizum) 6. polet je na redni progi, na letalu ni obroka, časi poletov in mer ročne prtljage so informativni 7. cena je dokončna, v kolikor je 
udeležencev manj se skupina dopolni z drugo skupino in se cena programa ne spremeni (če ne želite združevanja z drugo skupino se cena prilagodi na 
dejansko število potnikov) 8.  skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si organizator pridržuje pravico do spremembe cene, če pride do sprememb 
v menjalnih valutnih tečajih in sprememb v ceni prevoznikov ter skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj 
najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo programa. 9. obvestilo pred odhodom boste po e-pošti prejeli vsaj 5 delovnih dni pred odhodom 
(obvestite nas, če obvestila v tem roku ne prejmete) 10. splošni pogoji poslovanja so sestavni del programa (https://www.orel-travel.si/sl/pogoji-
poslovanja).   
 
V skladu z izjavo se obvezujem, da bom poravnal vse denarne obveznosti in upošteval vse pogoje, ki so povezani z ekskurzijo in navedeni v tej 
izjavi ekskurzije. Poravnal bom tudi vse ostale materialne stroške, ki bi jih moja hči oz. sin povzročila na ekskurziji.  
 
 
Za turistično agencijo Orel Celje, sem dosegljiv/a, pred in v času ekskurzije, na telefonski številki (starš): _________________________ in za pošiljanje računa (v  

kolikor računa ne prejmete v dogovorjenem roku nas obvestite, preverite tudi neželeno pošto) in obvestil na e-naslovu (OBVEZNO in ČITLJIVO): 

________________________________________________. Potnik je v času ekskurzije dosegljiv na naslednji telefonski številki: 

________________________. 

 
V ______________________, dne _____________________.                                                                 Podpis staršev: _________________________ 

 
 

S podpisom jamčite za točnost vpisanih podatkov, ki so za agencijo in letalskega prevoznika ključnega pomena za dokumentacijo, katere nosilčevi podatki 
MORAJO biti enaki kot v osebnem dokumentu.  

 
 
 

PROSIMO VAS, DA STE PRI IZPOLNJEVANJU IZJAVE NATANČNI, DA NE BO PRIHAJALO DO NEPOTREBNIH ZAPLETOV IN STROŠKOV.   
 

IZPOLNJENO IZJAVO ter KOPIJO VELJAVNEGA OSEBNEGA DOKUMENTA SKUPAJ PRINESITE PROFESORICI, do 17. 5. 2018.  
 

NA PODLAGI TE IZJAVE, KOPIJO SI SHRANITE VAM BOMO PO E-POŠTI POSLALI RAČUN Z VSEMI POTREBNIMI PODATKI ZA VSA PLAČILA.  

Izleti z letalom (vrednost + administrativni stroški 30 €)  

do 30 dni pred odhodom vrednost akontacije  

29 do 15 dni pred odhodom  vrednost 80% cene aranžmaja 

14 dni do 1 dan pred odhodom oz. na dan odhoda vrednost celotne cene aranžmaja 

mailto:tadej@orel-travel.si
http://www.orel-travel.si/
http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/86d2a1aa-0a04-4ffd-bebc-564402ee66e2/PG-tpt-16-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=86d2a1aa-0a04-4ffd-bebc-564402ee66e2
http://www.triglav.si/wps/wcm/connect/86d2a1aa-0a04-4ffd-bebc-564402ee66e2/PG-tpt-16-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=86d2a1aa-0a04-4ffd-bebc-564402ee66e2
https://www.orel-travel.si/sl/pogoji-poslovanja
https://www.orel-travel.si/sl/pogoji-poslovanja

