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Zahvaljujemo se vam za zaupanje in rezervacijo počitnic v naši agenciji!  
Pred odhodom na vaš oddih, je dobro vedeti in urediti nekatere stvari. Da vam to ne bo vzelo preveč časa in 
da ne bi prišlo do nevšečnosti ob odhodu ali na sami destinaciji, smo za vas pripravili kratek povzetek 
pomembnih informacij. 
 

 OSEBNI DOKUMENTI 
Osebni dokumenti morajo biti veljavni še najmanj 6 mesecev po zaključku potovanja oz. vrnitvi v domovino. 
Za potovanje v države članice Evropske unije je dovolj osebna izkaznica, za potovanje v preostale države pa 
je potreben potni list. Več informacij glede zahtevane veljavnosti potovalnih dokumentov in morebitne 
omejitve ter vizume za države v katere potujete (vključno za države v tranzitu) lahko preverite na 
http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/. Priporočamo, da ločeno shranite kopijo vašega 
osebnega dokumenta. 
 

 OBVESTILO O ODHODU IN VOUCHERJI 
Na obvestilu o odhodu boste našli vse potrebne informacije o poteku vašega potovanja. Skupaj z obvestilom 
v večini primerov prejmete tudi voucherje in ostale potrebne dokumente, sicer pa jih prevzamete na 
odhodnem letališču (več podrobnosti o tem je navedeno na obvestilu). Voucherji predstavljajo potrdilo za 
vaše rezervirane storitve, zato je pomembno je, da jih imate pri sebi v fizični obliki. Če ste jih prejeli v 
elektronski obliki, voucherje prosimo natisnite. Na obvestilu bo napisan tudi urgentni kontakt predstavništva 
agencije s katero potujete. Pomembno je, da si ta kontakt shranite! 
 

 ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI 
V izogib visokim stroškom v primeru zdravniške pomoči v tujini, morate imeti urejeno ustrezno zdravstveno 
zavarovanje. Pri potovanju v tujino vsem priporočamo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, ki ga 
ponujajo zavarovalnice in ga lahko uredite tudi pri nas. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja v večini 
primerov namreč ni dovolj oz. je pomanjkljiva in ne krije vseh stroškov. Več informacij glede preventivnih 
cepljenj in zdravstvenih tveganjih: http://www.zdravinapot.net/. 
 

 LETALSKI PREVOZ 
Prosimo, da upoštevate uro zbirališča na letališču, ki je navedena na obvestilu o odhodu (2 uri pred 
poletom). Letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva. Pravica 
prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi 
nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov so možne spremembe časa leta ali letalskih linij (npr. 
trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Možno je tudi, da je polet na destinacijo 
zvečer in povratek zjutraj. Prvi in zadnji dan letovanja sta vedno namenjena potovanju na destinacijo (letalski 
prevoz, transfer). Dnevi in predvsem časi letov so določeni več mesecev vnaprej, zato so vsi podatki o letu 
zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen urnik leta in končne informacije boste prejeli nekaj dni 
pred odhodom z obvestilom. Zamude letov niso v pristojnosti agencije in do le-teh lahko prihaja zaradi 
različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere in obremenitve zračnega 
prostora. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega 
prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred 
točnostjo poletov. Več o pravicah potnikov: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-
rights/air/index_sl.htm. 
 

 VAŠA PRTLJAGA 
Prtljaga mora biti primerna za prevoz z letalom in ustrezno zaprta. Opozarjamo vas na varnostna pravila EU 
na letališčih. V ročni prtljagi ne smete prenašati ostrih predmetov, skupna količina tekočin lahko znaša 1L, ki 
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morajo biti hranjene v embalaži po 100ml in v posebni vrečki. Osebne dokumente, zdravila in tehnične 
predmete hranite v ročni prtljagi. Na čarterskih prevozih imajo lahko osebe nad 2 leti, 1 kos ročne prtljage 
(8kg) in 1 kos oddane prtljage (20kg), če ni navedeno drugače. 
 

 PREDSTAVNIKI NA DESTINACIJI IN INFORMATIVNE MAPE 
Na destinacijah vas bo pričakal predstavnik organizatorja, naj bo to slovenski (če potujete s slovenskim 
organizatorjem) ali lokalni predstavnik (angleško govoreči). V kolikor ga ne boste spoznali že ob prihodu, ga 
boste spoznali v času informativnih ur. V času informativnih ur bo organizirano srečanje v vašem hotelu s 
koristnimi informacijami in odgovori na vsa morebitna vprašanja. Tega srečanja se lahko udeležite po lastni 
želji. Kontakt predstavnika prejmete skupaj s potovalnimi dokumenti. V večini hotelov najdete informativno 
mapo s številnimi koristnimi informacijami o deželi, kjer dopustujete. Prav tako v njej najdete informacije o 
obiskih predstavnika v vašem hotelu ter njegov kontakt, o fakultativnih izletih in tudi informacije o odhodu. 
 

 TRANSFERJI 
Ob prihodu na letališče se obrnite na predstavništvo agencije oz. sledite navodilom na potovalnih 
dokumentih. Glede na število potnikov se prilagodi vozilo za transfer (avtobus, kombi, avto). Občasno zaradi 
lege hotela, transfer ni mogoč vse do vrat racepcije, ampak je potrebno prehoditi krajšo razdaljo. 
Upoštevajte, da ste za lastno prtljago odgovorni sami in se vedno prepričajte, da je le-ta na vašem transferju. 
Točno uro odhoda iz vaše nastanitve lahko najdete v na recepciji v info mapi (48-24h pred odhodom) 
Vkolikor ure povratnega transferja ne najdete, se nujno obrnite na predstavnika. 
 

 HOTEL OZ. VAŠA NASTANITEV IN ŽELJE 
Splošno pravilo je, da se v sobo lahko vselite po 14:00 uri na dan prihoda, in jo morate zapustiti do 10:00 ure 
na dan odhoda. Večina hotelov ima sobo v kateri lahko hranite prtljago, po tem ko sobo morate zapustiti. 
Priporočamo, da dragocenosti hranite v sefu v sobi ali na recepciji.  
Vaše posebne želje, ki ste jih posredovali ob rezervaciji, so bile sprejete na znanje in posredovane 
organizatorju ter hotelu. Dodatno bi radi opozorili, da je izpolnitev teh želja odvisna od hoteljirja in zanje ne 
prevzemamo odgovornosti, saj so le-te neobvezujoče. 
 

 REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE 
Čeprav se vseskozi trudimo za visok nivo storitev, je kakšna pomanjkljivost včasih žal neizbežna. V kolikor 
med bivanjem pride do kakršnihkoli neprijetnosti ali pomanjkljivosti se nemudoma obrnite na predstavnika 
agencije ali recepcijo. Predstavniki so izkušeni, in lahko veliko težav – v kolikor jih o tem pravočasno 
obvestite – rešijo na kraju samem oz. se potrudijo, da vam nudijo ustrezno pomoč. V primeru, da bi bila 
reklamacija sama lahko rešena na kraju samem (nečista soba, oprema, lega sobe,..) potnik pa ni grajal 
napake na kraju samem in o tem ni obvestil predstavnika in recepcije, se šteje, da se je s tako pomanjkljivo 
storitvijo strinjal in s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Ob nastopu težav priporočamo, da 
zahtevate pisno potrditev, oz. reklamacijski zapisnik, pri katerem vam bo v pomoč predstavnik, ni pa v 
predstavnikovi moči, da vam na kraju samem prizna kakršnekoli zahtevke ali povračila. 
 

 MOŽNA DOPLAČILA NA DESTINACIJI 
Na mestu samem - na recepciji - je včasih potrebno doplačati turistično pristojbino (glede na to ali jo v regiji 
zaračunavajo) in različne storitve po ceniku hotela (parkirišče, wellness, športne aktivnosti,...), če ni 
navedeno, da so vključene v ceno. 
 
Želimo vam čudovite počitnice in veliko lepih spominov! 


