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2019/2020 

 

 

PRIJAVNICA  Šolska jezikovna ekskurzija UK    
    

OSEBNI PODATKI UDELEŽENCA  OSNOVNA ŠOLA  

Ime in priimek 
  

Rojstni datum  

Spol                  □ M                   □ Ž  
  

Kraj rojstva / državljanstvo  

Ulica / hišna številka  
 

Poštna številka / pošta  

Št. Osebne izkaznice / Potnega lista  
  

Rok veljavnosti 
 

Mobilni telefon 
  

E-pošta          
 

 

□  Vegetarijanec           

 

□  Kadilec                    

 

□  Alergije  (obvezno posredujte ustrezne informacije) 

 

 

□ Diete  (obvezno posredujte ustrezne 
informacije) 

Zdravstvene težave/motnje                       □  Da ( obvezno navedite ustrezne informacije)                   □ Ne   
 

Ali pooblaščate šolo, da samostojno ukrepa v primeru potrebe po nujni zdravniški pomoči?           DA    □                   NE □ 

 

 

PODATKI STARŠEV/SKRBNIKOV MLADOLETNIH UDELEŽENCEV   -   Kontakt v nujnih primerih 

Ime in priimek 
 

                                                               Mobilni telefon    

Naslov   E-pošta    

 
 
 

 
LETALSKI PREVOZ in POVRATNI PREVOZ DO LETALIŠČA  PREVOZI V TUJINI (letališki transferji, vozovnice javnega prevoza,…) 

 ◘ Vključeni v ceni aranžmaja   ◘ Vključeni v ceni aranžmaja  

      

PROGRAM   

□  LONDON – 3 DNI                                      

 
 
 

        

      
 
 

 

NASTANITEV            PREHRANA  

◘ Hotel Premier Inn / Travelodge ◘ Tri- ali štiriposteljna soba 
 ◘  Polpenzion 

  

        

    

PLAČNIK    

Ime in priimek    
Mobilni telefon  

Ulica / hišna številka  
 

Poštna številka / pošta  
 

                                                       70 % najkasneje 15 dni pred odhodom 

Naziv podjetja (če je plačnik podjetje)  
 Davčna številka (če je plačnik podjetje)  

Ulica / hišna številka  
 

Poštna številka / pošta  

 

□   Želim vplačati odstopnino za primer odpovedi potovanja                                          □       Želim dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini TUJINA AS                                                                                                                                                               
 

 

NAČIN PLAČILA  
 

 

□    Celotno plačilo ob prijavi                                                                           □     Plačilo na obroke  

□ Plačilo v 2 obrokih: plačilo 30% vrednosti aranžmaja in morebitno odstopnino ob prijavi, 70 % vrednosti aranžmaja 21 dni pred odhodom. 

    
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
S posredovanjem osebnih podatkov soglašam, da spletni portal Lta.si, ki ga upravlja podjetje LTA d.o.o., moje podatke uporabi  za obdelavo te prijave. 
□   Strinjam se, da lahko na moj e-poštni naslov občasno pošiljate novice povezane z jezikovnimi tečaji v tujini. Svojo odločitev lahko kadarkoli prekličem. 
□   Ne želim, da se video in slikovni posnetki ter komentarji udeleženca uporabljajo v predstavitvenih materialih LTA Jezikovna potovanja. 

 
Sestavni del te pogodbe/prijavnice so program jezikovnega izpopolnjevanja v tujini, splošni pogoji poslovanja in  standardne informacije iz standardnega obrazca informacij.  
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z njimi in jih v celoti sprejemam. 
 

 
Kraj in datum__________________________________ 

  

Podpis __________________________________________ 

              Pri mladoletnih osebah podpis staršev/skrbnikov 

mailto:info@lta.si


 

 
RIZIKO ODPOVEDI 
 

Če udeleženec ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji 
družini) aranžmaja LTA ne bo udeležil, lahko vplača riziko odpovedi. Sporazum o odpovednem riziku se lahko sklene 
najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primerih kot so: 
 
a) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje.  
b) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja bližnjih sorodnikov (staršev, brata ali 

sestre), ki zavarovancu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovanec dolžan navedene osebe v primeru 
nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila. 

c) poziva sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca. 
 
Udeleženec (oz. njegov pravni naslednik) je dolžan ob nastopu dogodka, ki mu onemogoča potovanje, takoj odpovedati 
rezervirano potovanje in LTA-ju posredovati odpoved potovanja v pisni obliki najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal 
eden od zgoraj navedenih vzrokov odpovedi. 
 

Kadar je razlog za odpoved potovanja takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanca ali zgoraj navedenih oseb, 
je zavarovalec dolžan priložiti zahtevku tudi: 
a) zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati naslednje podatke: 

- datum poslabšanja zdravstvenega stanja, 
- kratko anamnezo bolezni, ki je bolniku onemogočila nameravano potovanje, 
Zdravniško potrdilo mora biti izstavljeno najkasneje do vključno dneva nameravanega potovanja (pred začetkom 
potovanja), v nasprotnem se šteje, da ne gre za upravičeno odpoved potovanja. Zdravniško potrdilo izstavljeno po 
dnevu začetka nameravanega potovanja ni dokaz o upravičeni odpovedi potovanja. Stroške izdaje zdravniškega 
potrdila krije zavarovanec sam. 

b) kadar gre za poslabšanje zdravstvenega stanja staršev, brata ali sestre, mora biti sorodstveno razmerje izkazano z 
ustreznimi dokazili.  
 

V drugih primerih, ki ne spadajo med zgoraj navedene dogodke, ki jih krije riziko odpovedi in zaradi katerih potnik odpove 
potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima LTA d.o.o. pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, 
ki nastanejo z odpovedjo potovanja.  
 

 
POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA 
 

Potnik ima na podlagi 57.f člena ZVPot kadarkoli pred začetkom potovanja pravico do odpovedi potovanja. Odpoved je lahko 
le pisna. V tem primeru ima LTA d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od 
datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved. Za povračilo stroškov z vključenim letalskim prevozom naslednji odpovedni 
roki:  
 

a) strošek letalske vozovnice je nepovraten v celoti ne glede na datum odpovedi, razen stroška letaliških taks, 
če vračilo odobri prevoznik (nizkocenovni prevozniki letaliških taks ne vračajo ) 

b) za odpoved do 30 dni pred odhodom: 120 EUR + odstopnina 
c) za odpoved od 29 do 8 dni pred odhodom: 60% cene aranžmaja + odstopnina  
d) za odpoved od 7 dni do odhoda in po odhodu: 100% cene aranžmaja + odstopnina  

 
 

POTOVALNI DOKUMENTI 
 

Zaradi pričakovanega izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, so možne spremembe glede zahtevanih potovalnih 
dokumentov (osebna izkaznica, potni list, turistična viza) pri vstopu potnikov v Veliko Britanijo. 
LTA d.o.o. kot organizator potovanja ne prevzema dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi spremembe regulative (npr. 
izdelava potnih listov), prav tako pa le-ta ni razlog za odpoved udeležbe na potovanju. 
 
 
 
 
 
Splošne določbe in pogoji poslovanja in standardne informacije iz standardnega obrazca  so sestavni del programa in so 
na voljo na spletni strani www.lta.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


