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Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje - naročnik ekskurzije in OREL CELJE, d. o. o. – odgovorni organizator ekskurzije 
 

I Z J A V A (obkrožite / izpolnite v celoti z BERLJIVIMI, VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI) 
 

Priimek in ime potnika/ce - kot v potnem listu: _______________________________________, stanujoč (ulica s hišno številko, kraj bivanja  

in poštna številka): ______________________________________________________________________________________________. 

Spol M / Ž, rojen/a (datum) _________________, ki bo šol. letu 2022/2023 v ______ letniku, ______ oddelek, z veljavnim (veljavnost še 

vsaj 3 mesece po predvideni vrnitvi) osebnim dokumentom* (številka): ___________________________, ki poteče: _______________.  

Covid-19 status (v predvidenem času ekskurzije, predvidoma februarja/marca 2023), označite s križcem v kvadratku: 

❒ potnik je 2x cepljen, ❒ potnik je Covid-19 prebolel (ne več kot pred 180 dnevi), ❒ potnik bo opravil HAT / PCR test. 

Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik/ica potnika/ce (priimek in ime starša/plačnika): _______________________________________, 

naslov starša/plačnika ___________________________________________, poštna številka in kraj ______________________________, 

EMŠO starša/plačnika ____________________________________, davčna številka starša/plačnika _____________________________. 
 

*če osebni dokument poteče / ne bo veljaven še vsaj 3 mesece po prihodu / ga nimate, v polje s številko OD vpišite »kasneje« – kopijo nam boste poslali vsaj 2 tedna pred 

ekskurzijo. 

 

Spodaj podpisani i z j a v l j a m, da se bo zgoraj navedeni potnik/ca udeležil/a spodnjega programa ekskurzije IRSKA IZKUŠNJA, po pogojih,  
ki so navedeni na tej izjavi. 

 

Datum ekskurzije: 4 dni, februar / marec, v šolskem letu 2022 / 2023 
(oziroma glede na razpoložljivost letalskih vozovnic – v dogovoru s šolo sporočimo datum ekskurzije najkasneje 1 mesec po potrditvi rezervacije z oddano izjavo; v 
kolikor imate v naprej predvidene termine izven šolskih dejavnosti, ko se ekskurzije v določenem terminu ne morete udeležiti, nam to zapišite na črto zgoraj desno) 

                                                  
Program ekskurzije: 

11..  ddaann::    
Zbor potnikov v zgodnjih jutranjih urah pred šolo in transfer do letališča. Vzlet letala proti Dublinu, predvidoma v dopoldanskem času. Po pristanku prevoz v mesto, 
do namestitve, in čas za osvežitev. Po osvežitvi sprehod po O'Connell ulici, kjer so ob drevoredni ulici različni spomeniki, posvečeni irski zgodovini in kulturi, mimo 
znamenite stavbe Glavne pošte, ki je bila ob  Velikonočni vstaji, aprila 1916, sedež poveljstva upornikov proti  britanski nadvladi in postanek pri nenavadnem 
Spomeniku luči. Sprehod do Temple Bara – kultnega centra in najznamenitejše ulice Dublina s tipičnim irskim utripom, kjer najdemo tako muzeje, galerije kot 
nakupovalno ulico s pubi in ob koncu tedna tudi tržnico. Nato si boste ogledali odgovor Irske na Oxford in Cambridge univerzi - slavni Trinity College, s svojo 400-
letno tradicijo, kjer v zakladnici stare knjižnice hranijo iluminiran rokopis – Book of Kells in druge starodavne zapise. Prosto za individualno večerjo. Sprehod do 
nastanitve čez najstarejši most za pešce čez reko Liffey – Ha'penny Bridge. Prenočevanje. 
 

22..  ddaann::    
Po zajtrku vožnja na zahodno irsko obalo, kamor bomo prispeli v poznem dopoldanskem času in se ustavili v Galwayu, enem izmed najlepših in živahnih mest 
pravljičnega otoka. Tu bomo spoznali besede »linč« in »bojkot«, se sprehodili skozi Eyre trg, kjer boste spoznali grbe vseh 14 družin, ki so vladale mestu in 
zahodnemu delu otoka več kot 600 let in po Shop ulici mimo Lynch gradu do Španskega oboka, kjer bomo ob atlantskem oceanu zaključili ogled mesta. Prosto za 
individualno kosilo. Nadaljevanje vožnje po Divji atlantski cesti in po kraški pokrajini Burren, mimo pristaniške vasice Doolin, vse do mogočnih Cliffs of Moher, več kot 
200 metrov strmo v morje padajočih klifov. Le-ti predstavljajo enega najbolj impresivnih pokrajinskih prizorov, ki jih ponuja irski otok. Prevoz v Dublin, organizirana 
večerja in prenočevanje. 
 

33..  ddaann::  
Po zajtrku se bomo z javnim prevozom odpravili na aktivno dopoldne, v predmestje Dublina, kjer boste na zabaven način spoznavali kulturno pomembnost gelskih 
nacionalnih športov: nogometa, hurlinga, in odbojke. Ko vam bodo strokovno usposobljeni trenerji predstavili vsakega izmed športov, opremo in podali osnove, se 
boste tudi sami preizkusili v enem izmed športov v mini tekmi. Sama izkušnja je zanimiva tako za fante kot za punce, saj imajo vsak svoj način predstavitve. Popoldan 
si bomo ogledali National Wax muzej, kjer se boste srečali s pomembnimi osebnostmi irske zgodovine. Sledi obisk enega izmed dublinskih muzejev: Narodnega 
muzeja Irske – naravoslovnega ali arheološkega, kjer boste spoznali naravoslovne značilnosti Irske ali njen predzgodovinski razvoj ter videl i eno izmed 
najbogatejših zbirk zlata iz bronaste dobe v Evropi. Zvečer boste imeli prosto za individualne želje in organizirano večerjo na znameniti nakupovalni ulici Graffton. 
Prenočevanje. 

  

44..    ddaann::  
Po zajtrku obisk dublinskega gradu, ki je srce srednjeveškega Dublina -  pravzaprav je Dublin dobil ime po »črnem vodnjaku«, ki je bil na mestu, kjer je danes 
grajski vrt; v gradu se nahajajo državniška stanovanja, srednjeveška skladovnica in knjižnica Chester Beatty ter kraljeva kapela. Na poti do gradu se boste seznanili 
tudi z dvema velikanoma irske književnosti Jamesom Joycem in Oscarjem Wildom. Ustavili pa se boste tudi pri kipu Molly Malone, prodajalki rib, ki je opevana v 
neuradni himni Dublina "In Dublin's Fair City". Sledi ogled muzeja Dublinia, kjer se boste spoznali z vikinško kulturo, s srednjeveškim Dublinom in arheologijo skozi oči 
zgodovinskega lovca). Nekaj prostega časa za individualno okrepčilo. Prevoz na letališče in odhod letala proti odhodnemu letališču; transfer domov, kamor boste 
prispeli v nočnih urah. 
 

CCeennaa  eekksskkuurrzziijjee  pprrii  uuddeelleežžbbii  ddoo  vvssaajj    4455//4400  oosseebb  jjee  559955€€,,  3355//3300  oosseebb  jjee  664455€€..  
 

Cena vključuje: prijavnino, povratni letalski prevoz z ročno prtljago, dimenzij 55 x 40 x 20cm ter manjšim nahrbtnikom, letališke in varnostne pristojbine ter 

dodatek za gorivo, avtobusni prevoz šola – letališče – šola in letališče – hostel − letališče, 3 prenočevanja z zajtrki v več posteljnih sobah v mladinskem hotelu, 2 x 
večerja, celodnevni izlet 2. dan do zahodne obale Irske in vstopnino na Moherske klife, vstopnine za National wax muzej, Narodni muzej Irske (brezplačno za 
šolske skupine), za gelske igre in muzej Dublinia, vse zunanje oglede po programu, stroške strokovnega vodenja in organizacije ekskurzije ter DDV. 

 

**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). 

 
Možna doplačila (naknadna prijava ne zagotavlja tu ponujene cene – če ne obkrožite ničesar, bomo to sprejeli, kot da doplačil ne želite): 

• priporočamo celostno zavarovanje rizika odpovedi v primeru bolezni in zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini –  

kritje tudi v primeru uradno potrjene okužbe s Covid-19 in karantene za okuženega s ceno 39€, plačilo pri akontaciji.     DA NE 
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POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTNIKA 
 

1. če je sklenjeno celostno zavarovanje rizika odpovedi 
*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 (tudi Covid-19), 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 30€. Ogled primera splošnih pogojev zavarovanja rizika odpovedi na povezavi: 
https://service.europaeische.at/doc/sl/Celotna_informacija_ZavarovanjeOdpovediSLO-AIO-SLSS_2008-SL-004.pdf.  
 

2. če celostno zavarovanje rizika odpovedi ni sklenjeno ali če je odpoved iz osebnih razlogov 
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, vendar mora biti odpoved podana v pisni obliki preko elektronske pošte, z zahtevo o branju e-sporočila ali po 
priporočeni navadni pošti. V tem primeru Agencija OREL CELJE zaračuna administrativne stroške 30€, nastale ob odpovedi, in stroške zaradi odpovedi 
potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved: 
 

 
 
 
 

 
 

 
** Če bi prišlo do odpovedi ekskurzije s strani TA Orel Celje (pod pogojem, da ekskurzije ni možno varno izvesti, ali se zaprejo meje, ipd.), je TA Orel Celje 
po zakonu dolžna vrniti denar v roku 14 dni po uradni odpovedi. Če bi bila razglašena epidemija so pogoji za odpoved in vračila kot jih določi država. Če 
bi ekskurzijo odpovedala šola ali posameznik udeleženec, zaradi strahu ali podobno, je odpoved po splošnih odpovednih pogojih. Potnik lahko za 
doplačilo izbere celostno zavarovanje rizika odpovedi na podlagi zdravniškega potrdila – le ta ne zajema odpovedi ob razglasitvi epidemije, pandemije. 
Vse zgornje je tudi stvar dogovora med šolo in TA Orel Celje o prestavitvi ekskurzije pod enakimi pogoji. 
 

3. sprememba imena potnika/ce 
Sprememba imena povzroči stroške spremembe imena po ceniku nizkocenovnega letalskega prevoznika + stroške v razliki vrednosti letalske vozovnice od 
dneva nakupa do dneva spremembe po ceniku letalskega prevoznika. Ime in priimek morata biti enaka kot v potnem listu*; ta mora biti veljaven še vsaj 3 
mesecev po predvideni vrnitvi – v nasprotnem primeru nam najkasneje 2 tedna pred datumom ekskurzije, na e-poštni naslov, pošljite kopijo novega 
(*osebni dokument držav članic Evropske unije; v nasprotnem primeru nas morate obvestiti, da vam pomagamo urediti vizum). Sprememba imena/pomoč 
pri urejanju vize povzroči administrativne stroške v vrednosti 50€. 
 

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

1. akontacija: 130€ + celostno zavarovanje 39€, če se zanj odločite, nato 7 obrokov + izbrana doplačila, plačilo na podlagi računa poslanega 
po e-pošti (datumi zapadlosti vseh obrokov bodo navedeni na računu) – na plačilnem mestu ali preko elektronskega bančništva,  

2. celoten znesek + doplačilo po prejetju računa.  
 

 

Pri nakazilih in plačilih prosimo navedite PRAVILEN sklic (kot na računu desno zgoraj) 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: __________________________________________________. 

 
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. Poravnal bom tudi vse ostale materialne stroške, ki bi jih moja hči oz. sin povzročila na ekskurziji. Kot starš s podpisom izjavljam, da bo 
otrok na ekskurziji dosledno upošteval takrat veljavne omejitve za preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 na poti in ciljni državi, kot 
tudi vsa navodila vodnika na ekskurziji. S podpisom hkrati potrjujem, da sem seznanjen/a, da se pogoji za vstop in izstop iz Slovenije, tranzitne in 
ciljne države lahko spremenijo in povzročijo dodatne stroške (testiranje) in da je v času skupinskega potovanja prisotno tveganje za prenos okužbe 
in prevzemam odgovornost za tveganje za prenos bolezni. 
 

Za turistično agencijo Orel Celje, sem dosegljiv/a, pred in v času ekskurzije, na telefonski številki (starš): _________________________ in za pošiljanje obvestil 

na elektronskem naslovu – zapišite ga OBVEZNO: ___________________________________________________ (v  kolikor obvestil ne prejmete nas 

obvestite, preverite tudi neželeno pošto). Potnik je v času ekskurzije dosegljiv na naslednji telefonski številki: _____________________. 

S podpisom soglašam, da turistična agencija Orel Celje zbira, obdeluje in hrani moje in potnikove osebne podatke izključno za namen organizacije 
in izvedbe turističnih storitev, navedenih na tej izjavi in povezanih z ekskurzijo. Podatki se hranijo do največ 8 dni po končani ekskurziji. 

 

S podpisom je vaša prijava fiksna in z njim jamčite za točnost vpisanih podatkov, ki so za agencijo in letalskega prevoznika ključnega pomena za 
dokumentacijo, katere nosilčevi podatki morajo biti enaki kot v potnem listu, s katerim boste potovali, in se strinjate z objavo skupinskih slik, narejenih na 

ekskurziji, na družbenih omrežjih turistične agencije Orel Celje ter njihovo pošiljanje na e-poštne naslove staršev plačnikov zgoraj omenjene ekskurzije.  
 

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del programa ekskurzije (https://www.orel-travel.si/sl/pogoji-poslovanja). 
 
 

V ______________________, dne _____________________.                                                                 Podpis staršev: ________________________________ 

 
V CELOTI IZPOLNJENO IZJAVO TER KOPIJO VELJAVNEGA POTNEGA LISTA PRINESITE V ŠOLO DO _______________________.  

NA PODLAGI TE IZJAVE, KOPIJO SI ZA SVOJO EVIDENCO SHRANITE, BOSTE V ŠOLI ALI PO E-POŠTI PREJELI RAČUN, Z VSEMI PODATKI ZA IZBRANI NAČIN PLAČILA. 

izleti z letalom  

do 45 dni pred odhodom vrednost akontacije + administrativni stroški 30€ + vrednost nepovratne rezervacije (vstopnina) 
narejene v naprej, zaradi zagotovitve mest in cene (v nadaljevanju nepovratna rezervacija). 

 

od 44 dni do 31 dni pred odhodom vrednost 60% cene aranžmaja + admin. stroški 30€ +  nepovratna rezervacija 

od 30 dni do 15 dni pred odhodom  vrednost 80% cene aranžmaja + admin. stroški 30€ +  nepovratna rezervacija 

od 14 dni do dneva odhoda vrednost celotne cene aranžmaja + admin. stroški 30€ 
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