
 TA Marco Polo d.o.o., Tovarniška cesta 2/c, 5270 Ajdovščina 
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info@marcopolo.si      www.marcopolo.si 

 
 

PRIJAVNICA 
 
Spodaj podpisani/a______________________________ (ime in priimek študenta), se prijavljam na strokovno 
ekskurzijo RIM, NEAPELJ, POMPEJI, v terminu 16.5. – 19.5.2023. 

 
NASLOV (ulica, kraj in poštna številka): _______________________________________________________ 
 
DATUM ROJSTVA: ___________________________  KONTAKTNI TELEFON:_________________________  

 
EKSKURZIJO BOM PORAVNAL v (št. obrokov):  1           2           3           4           5 

 

DOPLAČILA - ustrezno obkroži: 
 Zavarovanje izleta v primeru odpovedi – RIZIKO ODPOVEDI:   DA  NE 

Cena:  15 EUR 
 Dodatno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco VZAJEMNA TUJINA: DA  NE 

Cena: 6,63 EUR (najmanj 20 potnikov)   
 
 

PODPIS: ________________________________ 
 
 

 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE VZAJEMNA TUJINA z medicinsko asistenco v tujini: 
Znesek zavarovanja je vezan glede na dolžino trajanja potovanja in na velikost skupine (najmanj 9 prijav). Zavarovalno kritje na osebo: 
zdravstvene storitve do 50.000 €. 
ZAVAROVANJE ARANŽMAJA V PRIMERU ODPOVEDI – RIZIKO ODPOVEDI: 
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko 
predloži odstopnino oz. pooblasti TA Marco Polo, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja. To velja le za primer 
bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Potrdilo mora vsebovati določeno diagnozo, zaradi 
katere je potovanje odsvetovano. Odstopnina znaša 4,22 % cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni 
možna. Ne glede na plačano odstopnino ima TA Marco Polo v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni 
stroški znašajo do 10% cene aranžmaja. V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima TA Marco Polo 
pravico do povračila vseh svojih stroškov. Zavarovanje velja do pričetka potovanja. 
Možno je, da v primeru odpovedi lahko potnik sam najde zamenjavo, v kolikor zavarovanje za primer odpovedi ni bilo sklenjeno. 
IZVLEČEK IZ SPLOŠNIH POGOJEV (splošni pogoji so na voljo na internetni strani www.marcopolo.si ) 

 Potnikova odpoved potovanja 
Če potnik želi odpovedati potovanje, lahko to stori le na mestu, kjer je potovanje prijavil. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije. 
ZA ODPOVED 
- do 30 dni pred odhodom organizator zadrži administrativne stroške v višini 25 € oz. 10% cene aranžmaja 
- od 29 do 22 dni pred odhodom organizator zadrži 30% cene aranžmaja 
- od 21 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 50 % cene aranžmaja 
- od 14 do 8 dni pred odhodom organizator zadrži 80 % cene aranžmaja 
- od 7 do 0 dni pred odhodom organizator zadrži celotno vrednost aranžmaja 
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. V 
primeru, ko so v programu pogoji za vračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. 

 Odpoved potovanja ali sprememba programa 
TA Marco Polo si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe potovanja najmanj sedem (7) dni pred odhodom, če se za potovanje ni 
prijavilo potrebno število potnikov. Prav tako si TA Marco Polo pridružuje odpovedati potovanje, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov, glede na 
veljavna zakonska določila. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje: 
za potovanje z avtobusom najmanj 45 potnikov, razen kjer je navedeno drugače; za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami (trajekti, hidrogliserji, ipd.), najmanj 80% le-teh; 
za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi, najmanj 25 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače; za potovanje na medcelinskih letalskih linijah – 
najmanj 15 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače; Prav tako si TA Marco Polo pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred 
ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti za TA Marco Polo pa te okoliščine pomenijo utemeljen 
razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. TA Marco Polo lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, 
ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s TA Marco Polo, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi 
starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TA Marco Polo. 
TA Marco Polo si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali zaradi nastopa višje sile, ter pravico do 
spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni 
vzroki, na katere se ne da vplivati) brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Pri turističnih aranžmajih in storitvah, kjer je bistvo pogoj za izvedbo 
ustrezno vreme, se odstop organizatorja od pogodbe zaradi neustreznih vremenskih pogojev šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin, oz. višje sile. TA Marco Polo 
ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v 
spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. Če TA Marco Polo oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do 
pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici. 
V primeru, da TA Marco Polo odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja TA Marco Polo, potnik nima 
pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. 
O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA Marco Polo potnika nemudoma obvesti. TA Marco Polo ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za 
spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. 
V primeru, da stanje na kraju samem TA Marco Polo ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje 
kategorije. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe  voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod 
je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih 
večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki ste jih rezervirali veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu.  Kadar odpotujete  domov v jutranjih urah, 
vam kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali  »all inclusivu« odpade pravica do povračila kosila ali večerje. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot 
del rezervirane ponudbe. 


