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Šolski center Novo mesto - Srednja elektro šola in tehniška gimnazija- 
 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 2018/2019 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 BERLIN po pogojih, ki so navedeni na tej izjavi. 

 

 
Datum ekskurzije: 25.-27.10.2018 

1. dan: 25.10.2018 
Transfer iz Novega mesta, odhod avtobusa 01:00 uri zjutraj, do odhodnega letališča in zgodnje jutranji polet proti Berlinu. Jutranji prihod v 
svetovljanski Berlin, kjer se stikajo številni svetovi, kulture in življenjski stili. Ogled pet milijonske nemške prestolnice Berlin, ki jo bomo 
občudovali v vsej njeni razsežnosti in je nista mogla uničiti niti bombardiranje leta 1945 niti postavitev Berlinskega zidu, ki je mesto kruto 
prerezalo na dvoje. Po mestu, ki velja za eno najhitreje razvijajočih se evropskih metropol, se bomo prevažali z javnim prevozom. Prtljago 
odložimo v hotelu/mladinskem hotelu in z ogledi začnemo v samem središču z legendarno ulico Kurfurstendamm – Ku-dam, enega največjih 
bulvarjev v Evropi; dalje Spominska cerkev, ki jo je v drugi svetovni vojni porušila bomba, razvaline starega stolpa pa so dopolnili z 
moderno arhitekturo; železniška postaja Zoo, kjer so se, ko je mesto še delil zid, končevala potovanja v Zahodni Berlin, zunanji ogled 
nemškega parlamenta, ki se bohoti v ultra-moderni stavbi tik ob Brandenburških vratih, prestižna promenada Unter Den Linden (Pod lipami) 
- srce Berlina in osrednja os mesta.. Ogled ostankov Berlinskega zidu ter muzeja Checkpoint Charlie, kjer se nahaja znameniti prehod med 
obema stranema Berlina v času hladne vojne. Sprehod do Brandenburških vrat – ponosnega simbola nekdanje prestolnice imperija, ki so jih 
zgradili leta 1788 kot slavolok zmage po zgledu atenskih Propilej; v bližini imamo Pariški trg, ogled vse do Potsdamskega trga z modernim 
kompleksom uradov, trgovin in stanovanj. Tam si ogledamo tudi Sony center. Nedaleč stran postanemo na Gendarmenmarkt-u. Po ogledih 
namestitev v mladinskem hotelu, večerja in prenočevanje. 
2. dan: 26.10.2018 
Po zajtrku se bomo z javnim prevozom podali v bližnji Potsdam, ki se upravičeno ponaša s pridevkom Rezidenz-stadt, saj slovi po številnih 
dvorcih pruskih kraljev, ki so radi bivali v slikoviti jezerski pokrajini zahodno od prestolnice. Najprej si bomo ogledali zunanjščino 
Cecilienhofa, kjer so se na usodni Potsdamski konferenci srečali Churchill, Stalin in Truman, nato pa še park ob čudoviti palači Sanssouci. V 
ogromnem parku je cela vrsta manjših objektov, med katerimi je še posebej slikovit Kitajski paviljon. Po ogledih se vrnemo v Berlin in 
nadaljujemo z ogledi prestolnice. Obisk tehniškega muzeja. Lahko se tudi povzpnemo na televizijski stolp, ki v višino meri 368m in je nastal v 
povojnem vzhodnem Berlinu, z namenom postati središče modernega in tehnološko naprednega mesta. Večerja v hotelu  in nočitev. 

3. dan: 27.10.2018 
Po zajtrku namenimo čas za ogled Alexanderplatz-a in pa East Side gallery. To je 1.316 metrov dolg odsek berlinskega zidu, ki so ga leta 
1990 na vzhodni strani zidu poslikali umetniki z vsega sveta. Galerija je najdaljša umetnostna galerija na svetu, sestavljena iz več kot sto 
slik, med njimi je tudi znameniti poljub Brežnjeva in Honeckerja avtorja Dmitrija Vrublja. Vožnja z javnim prevozom na letališče za 
popoldanski povratni let proti odhodnemu letališču. Transfer do Novega mesta s predvidenim povratkom v večernih urah – do 23. ure.   

 

  

CCeennaa**  ppoottoovvaannjjaa  pprrii  uuddeelleežžbbii  4455  ddiijjaakkoovv  jjee  227799€€,,  pprrii  mmiinn  3355  ddiijjaakkoovv  jjee  229999€€ 
 

*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 avtobusni transfer Novo mesto-letališče- Novo mesto, povratno letalsko vozovnico za Berlin z bližnjega letališča z vključeno 
ročno prtljago in taksami, zunanje oglede po programu, 2 polpenziona v mladinskem hotelu v Berlinu, prenočevanje v več posteljnih sobah, 
2 dnevni neomejeni vozovnici za javni prevoz v conah AB, 4 x vozovnica za cone ABC (letališče Schonefeld je v coni C, prav tako 
Potsdam), ogled Tehniškega muzeja (po 15.uri), Mauermuseum – Check point Charlie,  strošek 1 učitelja spremljevalca na vsakih 15 
prijavljenih, strošek strokovnega vodenja in organizacije izleta, ddv, zunanje oglede po programu. 
 
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 (6,50€ 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 ali poškodbe* (14€), plačilo pri akontaciji.     DA NE 

• TV stolp: do 16let 8€, nad 16 let 12€         DA         NE 
 

mailto:polonca@orel-travel.si
http://www.orel-travel.si/
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POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTNIKA 
1. če je sklenjeno 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, 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 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.  
 

2. če zavarovanje rizika ni sklenjeno 
 
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, nastale ob odpovedi (30€) in stroške zaradi odpovedi 
potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved: 
 
 

 
 
 
 

 
3. Sprememba imena potnika/ce 

 
Sprememba imena povzroči pri nizkocenovnem letalskem prevozniku stroške spremembe imena 70€/smer, oz. po ceniku 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 
osebnem dokumentu*; ta mora biti veljaven še vsaj 3 mesece po predvideni 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). Sprememba imena povzroči administrativne stroške agencije v vrednosti 15€.  
 

Plačilni pogoji: 
  

Akontacija ob prijavi: 100€ + riziko 14€, če se zanj odločite – do 10.9.2018 nato 2 obroka + možna doplačila, plačilo na podlagi poslanega računa po 
e-pošti – na banki ali preko elektronskega bančništva, rok plačila do 15. vsak mesec. (15.10., 15.11.) 

 

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: _________________________________________. 
 
 

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: 

________________________. 

S podpisom soglašam, da turistična agencija Orel Celje zbira, obdeluje in hrani moje in potnikove osebne podatke izključno za namen izvedbe 

turističnih storitev, navedenih na tej izjavi. Podatki se hranijo do največ 8 dni po končani ekskurziji.  

 
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 in za 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.  
 

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

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 
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