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Dostopni turizem

PREMIKI
Premiki, zavod za promocijo, razvoj in dostopnost turistične ponudbe je namenjen vsem, ki se pri
potovanjih srečujejo z različnimi ovirami. Verjamemo v koncept turizma za vse, kjer so invalidnost,
starost in druge okoliščine zgolj izzivi na poti do ustvarjanja boljšega, bolj vključujočega in enakopravnega
vsakdanjika – v katerega spada tudi pravica do preživljanja prostih dni na način, ki posameznika najbolj
osrečuje. S tem se zavezujemo tudi k trajnostnemu turizmu. Svojo vizijo dosegamo z razvojem koncepta
turizma za vse in spodbujanjem turistične industrije v Sloveniji in Evropi k večji prepoznavnosti pomena in
potenciala tega tržnega segmenta. Od leta 2010 delujemo v slovenskem in mednarodnem prostoru strokovno
in s posluhom za uporabnike naših storitev. Verjamemo, da bomo s kakovostnimi partnerji v prihodnosti
uspešni še naprej.

Kdo in za koga

Naš koncept

Kdo in za koga

Naš koncept

Zavod in turistična
agencija za dostopni
turizem Premiki je
namenjena osebam s
posebnimi potrebami
ter njihovim najbližjim.

Koncept turizma, kjer
so invalidnost, starost
in druge okoliščine zgolj
izzivi na poti do ustvarjanja bolj vključujočega
in enakopravnega
vsakdanjika.

Socialno podjetje,
usmerjeno v trajnostni
turizem, ki združuje tako
osebe s posebnimi
potrebami kot tudi
njihove družine in
prijatelje.

Združevanje ponudbe
in povpraševanja ustvarja invalidom prijazno
mrežo ponudnikov, ki
sega od namestitvenih
objektov do celotne
turistične ponudbe.

O DOSTOPNEM TURIZMU
Dostopni turizem je hitro razvijajoča se panoga, namenjena osebam s posebnimi potrebami, ki potrebujejo
večjo dostopnost za neodvisno in dostojanstveno uporabo turističnih storitev in produktov, ne glede na naravo
posebnih potreb. Končni izid so počitnice, izleti in ogledi znamenitosti, ki so prilagojeni posameznikovim
željam in zmožnostim. Dostopni turizem zajema gibalno in senzorno ovirane, osebe z intelektualnimi in
psihičnimi ovirami, osebe, ki potujejo z otroki v otroških vozičkih, starostnike ter osebe, ki jim je turizem
težje dostopen iz drugih zdravstvenih razlogov kot so denimo diabetes, alergije... Dostopni turizem se danes
pojavlja pod različnimi izrazi, tudi definicije so različne. Vsem je skupno to, da se dostopni turizem ukvarja z
zagotavljanjem dostopa do turistične ponudbe na trgu za osebe, ki imajo posebne potrebe, ne glede na to ali
te izhajajo iz gibalno, senzorno ali psihofizičnih potreb.
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SOCIALNO PODJETNIŠTVO
Ustanovitelju zavoda Premiki, Slovenskemu združenju za duševno zdravje ŠENT, je Fundacija Erste leta 2009
podelila nagrado za inovativnost, leta 2011 pa ga je Svetovna turistična organizacija Združenih narodov
UNWTO nagradila s prestižno nagrado Ulysses za inovativnost v turizmu. Verjamemo, da je socialno
podjetništvo odgovorno delo, ki rezultate ne meri zgolj v številkah, temveč predvsem v pozitivnem vplivu na
vsakdanjik vsakega izmed nas. Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Premiki upošteva
načela socialnega podjetništva že od ustanovitve leta 2010. Nepridobitnost, izvajanje družbeno koristne
dejavnosti in zaposlovanje ranljivih skupin je naše poslanstvo in osnovno vodilo, od katerega ne odstopamo.
Delujemo kot turistična agencija s prilagojeno ponudbo, podeljujemo certifikat dostopnosti Invalidom
prijazno ter izvajamo izobraževanja o dostopnem turizmu.

PRIDRUŽI SE NAM!
Zavod za Izobraževanje ODTIZ, Ljubljana
Polje 378
1260 Ljubljana – Polje
T: 031 879 933 ali 041 800 352
E: info@odtiz.si
FB: https://www.facebook.com/zavod.odtiz
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Ikone za različne posebne potrebe

Gluhi in naglušni

Osebe, ki ne morejo
hoditi in uporabljajo
voziček

Osebe, ki težje hodijo

Osebe z alergijami, ki Osebe s specifičnimi
potrebujejo prilagojen
potrebami
jedilnik
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Slepi in slabovidni

Osebe, ki potrebujejo
zdravnika ali drugo
zdravniško pomoč

Družine z otroki

Starejši, ki potrebujejo
prilagojeno ponudbo

Reka ljubezni in Dolenjska – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Originalna slovenska serija Reka ljubezni nas je ujela v svojo mrežo z napeto ljubezensko zgodbo, ki se
odvija v idilični vasi Krka. Nekaj je v njej.
Odhod iz Ljubljane ob 7:30 in prihod na Muljavo, kjer vas bo pričakal vodnik, sledi voden ogled programa
Po poti Reke ljubezni. Vodnik vas počaka na avtobusni postaji na Muljavi, od koder se odpravite mimo
Slakove domačije, mizarske delavnice po Blatni ulici mimo hiše ribiča Tomaža in kapelice, kjer so bili pretepi
Marije in Angelce do info točke. Peš se opravite do hiše Medvedovih ter Mojce in Franca, do avtobusne
postaje pri Merkatorju, kjer vas avtobus pobere in odpelje mimo cerkve in lovske preže do parkirnega
prostora za avtobuse, od tam greste peš preko mosta ljubezni do izvira Krke in ogled Krške jame (tu se dobi
srček z napisom Reka Ljubezni). Na povratku greste mimo hiše čuvaja Jožeta nazaj na parkirni prostor, kjer
vas čaka avtobus. Pot boste nadaljevali proti Novemu mestu, sledi program na Rudolfovem splavu in kosilo.
Vkrcanje na splav, nato pa vožnja po okljuku reke Krke, ki je izjemno zanimiva, saj se bomo peljali pod štirimi
mostovi, mimo gradu Kamen in Novi dvor (danes bolnica), videli stolno cerkev sv. Nikolaja, ki dominira
na vrhu hriba, občudovali Breg – najbolj priljubljeno mesto neštetih slikarjev, frančiškansko cerkev in
samostan. Na splavu bodo tudi animatorji (Primičeva Julija, perica) in harmonikar, ki bodo na zanimiv način
predstavili sebe, Novo mesto in reko Krko. Enega izmed udeležencev bomo svečano sprejeli med Rudolfove
splavarje in mu podelili certifikat, na koncu pa boste prejeli tudi spominček. Na splavu boste imel tudi kosilo.
Sledi nekaj prostega časa na prečudoviti lokaciji ob reki Krki, čas za kavico in odhod proti Otočcu. Ogled
gradu Otočec, nekaj prostega časa za ogled okolice in povratek. Prihod v Ljubljano je predviden ob 17:30.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 55 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 47 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• voden program Po poti Reke ljubezni
• voden program na Rodolfovem splavu
• kosilo (glavna jed in sladica)
• voden zunanji ogled gradu Otočec
• vodenje in organizacijo izleta
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Bela krajina – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Bela krajina je ena izmed tistih slovenskih pokrajin, ki jih preprosto moramo obiskati. Pokrajina na
jugovzhodu Slovenije je nedvomno drugačna od drugih pokrajin in vabi s svojo pestrostjo, odprtostjo
in umirjenim ritmom življenja. Za turiste je dobro poskrbljeno s številnimi naravnimi in kulturnimi
znamenitostmi, za obiskovalce pa poskrbijo tudi prijazni domačini. Piko na i Beli krajini doda reka Kolpa, ki
omogoča razne športne aktivnosti ali pa le sproščujoč oddih in osvežitev – pokrajina torej ne bo razočarala
nikogar.
V zgodnjih jutranjih urah se bomo iz Ljubljane v Belo Krajino podali mimo Novega mesta. Pri naselju Veliki
Nerajec si bomo ogledali krajinski parka Lahinja, kjer najdemo preplet različnih kraških pojavov. Na tem
območju je zavarovanih 7 naravnih spomenikov, 2 naravna rezervata in 5 kulturnih spomenikov. Zanimiva
je manjša kraška kotanja ob kraški jami Zjot s podzemnim jezerom in zasigano dvorano. Nato se bomo
sprehodili skozi naravni rezervat (stara kmečka hiša, ogled izdelkov domače obrti…). Izvedeli bomo tudi,
kaj je gudalo. Pot bomo nadaljevali s kratko vožnjo do Žuničev, kjer si bomo ogledali posebnosti samega
območja in Šokčev dvor, ki velja za domačijo zaprtega tipa, ki je hkrati značilen kmečki dom tega
območja. Nato se bomo odpravili na avtentično belokranjsko kosilo. Po kosilu sledi ogled Zeliščarske kmetije
Plavica v Dolenjskih Toplicah, kjer nam bo naš “zeliščar Jože” predstavil kmetijo, kjer raste okoli 400
različnih vrst zelišč. Potem bomo pot nadaljevali do Pahe, kjer bomo slišali zgodbo o cvičku, ki bo potekala na
Matjaževi domačiji. Manjkalo ne bo vina, domačih priboljškov in še nekaj presenečenj. Povratek v Ljubljano
v večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 48 eur na osebo
Pri najmanj 45 potnikih: 38 eur na osebo
Cena vključuje:
• avtobusni prevoz z vsemi cestninami in parkirninami
• vodenje izleta
• DDV in stroške organizacije potovanja
• nezgodno zavarovanje
• vstopnine in degustacije
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Rogaška Slatina – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Doživeti, začutiti, občutiti, spoznati in se prepustiti – vse to je potrebno storiti, ko pridemo v Rogaško
Slatino - doživeti pristnost, začutiti užitke lokalne gastronomije, občutiti razvajanje v najširšem pomenu
besede, spoznati domačine in se prepustiti toku dogodkov. To lahko naredimo v krajih, kamor se radi vračamo,
krajih, ki nas vedno znova presenetijo in odpeljejo čez rob vsakdanjega. Rogaška Slatina je zagotovo takšen
kraj; zdraviliška, sproščujoča, vodna, glasbena, steklena, vinska ali kakršnakoli že, vedno znova podre rutino
vsakdana in nas prepriča, da je kombinacija zgodovine, sedanjosti in prihodnosti tista, ki obuja spomine,
skomine in pričakovanja. Je kombinacija, ki zagotavlja nasmeh za nasmehom.
V jutranjih urah zbor udeležencev na Dolgem mostu. Vožnja proti Rogaški Slatini. Ogled steklarne Rogaška,
ki je ena izmed vodilnih proizvajalcev kristalnih izdelkov na svetu in je uvrščena na najvišji nivo, tako s
ceno, kakovostjo kot tudi z inovativnostjo v obliki. Z vodenim sprehodom skozi proizvodnjo Steklarne
Rogaška spoznamo zahtevno delo steklarskih mojstrov, ki z ročno spretnostjo ustvarjajo prave umetnine:
najprej si ogledamo proizvodni proces pri pečeh, kjer vidimo jemanje steklene mase iz peči in v nadaljevanju
oblikovanje te mase do oblike, ki je že podobna končnemu izdelku (kozarcu, vrču, vazi ali kakšnemu
drugemu izdelku. V naslednji stopnji opazujemo kako se ohlajajo izdelki. Ohlajenim umetninam z brušenjem
dodajo različne vzorce. V steklarstvu izdelke olepšajo tudi z ročno poslikavo. Celoten proizvodni proces,
skozi vso svojo zgodovino, ostaja skoraj nespremenjen. Po zaključenem ogledu proizvodnje obiščemo še
industrijsko prodajalno, kjer so izdelki tudi naprodaj. Pot nadaljujemo v Rogatec, kjer si ogledamo Muzejsko
zbirko na prostem, ki ohranja ljudsko stavbno dediščino in kulturno izročilo Posotelja iz časa od preloma
18. do sredine 20. stoletja. Jedro muzeja tvorijo izvirne stavbe in rekonstrukcije obrtniških ter gospodarskih
objektov, ki so jih postavili v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja na izbrani lokaciji v neposredni bližini
zgodovinskega trga Rogatec. V Rogaškem muzeju nas bo navduševala Šmitova stanovanjska hiša,
gospodarsko poslopje »štala«, dvojni vezani kozolec »toplar«, svinjak »štalunci« in vodnjak »štepih na
čapljo«, nato pa še rekonstrukcije čebelnjaka, viničarske hiše, brajd, kovačije in »lodna«, podeželske
trgovine iz 30-ih let 20. stoletja. Poleg razstavljenih stavb in opreme v muzeju prirejajo aktivne etnološke
delavnice, na katerih obiskovalcem predstavljajo delo, življenje in običaje naših prednikov. Po izčrpnih
obiskih izlet zaključimo s kosilom v Rogaški Slatini. Po prijetnem druženju se vrnemo v Ljubljano v večernih
urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 47 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 42 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• vstopnice
• kosilo
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
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ŠENTPRIMA zavod za rehabilitacijo in izobraževanje
• zaposlitvena in poklicna rehabilitacija;
• podporno zaposlovanje;
• prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela;
• izobraževanje in svetovanje na področju usposabljanja in zaposlovanja oseb z invalidnostjo;
www.sentprima.com
info@sentprima.com
01 530 07 14
LJUBLJANA, Železna cesta 14
KOPER, Ankaranska cesta 7a
POSTOJNA, Trg padlih borcev 5
Smo izvajalci zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter podpornega zaposlovanja na podlagi Koncesije
MDDSZ, nosilci certifikata kakovosti Equass in podpisniki Listine raznolikosti Slovenija.

DAVČNO SVETOVANJE IN RAČUNOVODSKE STORITVE
ZAKAJ IZBRATI RAVNO NAS?

VSE NA ENEM MESTU

20 letne izkušnje na področju računovodstva in davkov •
pridobljena licenca davčne svetovalke • stalno izobraževanje •
osebni odnos s strankami • možnost prevzema dokumentacije
pri vas • prilagodljiv delovni čas
Slamnikarska 1d, Domžale| www.uranic.si | 031 608 900 | info@uranic.si
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Skrivnosti Bohinja in Bleda – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Bled in Bohinj, prava slovenska alpska bisera, za mnoge Slovence in tujce upravičeno najlepši del Slovenije.
Bled – kraj, kjer biva Alpsko jezero z edinim slovenskim otokom je že stoletja svetovljanski kraj, ki navduši z
lepotami narave, zgodbami preteklosti in posebnimi močmi za obnovo dobrega počutja. Poglejte na jezero
z gradu na pečini in pojdite na otok s tradicionalnim čolnom – pletno. Bohinj je ena najlepših dolin v osrčju
Julijskih Alp v Triglavskem narodnem parku. Visoke gore, zeleni gozdovi, lepe planine in senožeti s svojimi
naravnimi lepotami, kulturno-zgodovinskimi spomeniki, prijazne vasi in naselja nudijo gostom v Bohinju
prijetno počutje.
Odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Ljubljane. Nato se bomo ustavili ob Bohinjskem jezeru, enem najlepših
delov Julijskih Alp, kjer se bomo sprehodili do 60 metrov visokega slapu Savica, nato pa se z gondolo
povzpeli na 1530 m visoko smučišče Vogel, od koder je čudovit razgled na Julijske Alpe, vključno z največjih
slovenskim vrhom, Triglavom. Po povratku v dolino se bomo ob Bohinjskem jezeru odpeljali na Bled, kjer
bo skupina po uvodni predstavitvi Bleda imela prosti čas in se bo lahko sprehodila ob jezeru, se s pletno
odpeljala do otočka ali se povzpela do gradu, ki se ponosno dviga nad blejskim jezerom. Povratek v
Ljubljano v večernih urah.
CENA
pri najmanj 30 udeležencih: 56 eur
pri najmanj 45 udeležencih: 46 eur
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom z vsemi cestninami in parkirninami
• vstopnino na grad ali prevoz s pletno
• vodenje izleta
• povratno vozovnico z gondolo na Vogel
• ogled slapa Savica
• DDV in stroške organizacije potovanja
Doplačilo:
• cerkev blejski otok 6 eur
• kosilo
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Lipica in Sečoveljske soline – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Zgodovina Kobilarne Lipica je tako bogata, da lahko skozi kulturno in naravno dediščino pripoveduje na
tisoče različnih zgodb. Vse so stkane okrog reje plemenitih lipicancev, ki so dali neizbrisen pečat podobi
Lipice, kot jo poznamo danes.
Lipica in Sečoveljske soline – zibelka svetovnih lipicancev in obalnega mokrišča. Program je raznolik in
zanimiv: po ogledu kobilarne in vožnje s kočijo v Lipici, se boste odpravili tudi do Krajinskega parka
Sečoveljskih solin in uživali v Muzeju solinarstva, ki prikazuje tradicionalni, srednjeveški način pridelave
soli. Ob 7.00 odhod iz Celja (po dogovoru odhodi tudi iz drugih mest) proti Ljubljani. Okoli 9.30 prispemo
v Lipico, sledi ogled kobilarne, ki je zibelka svetovno znanih lipicancev, vožnja s kočijo: 30 minut. Vožnja do
Sečovelj in kosilo v eni izmed okoliških gostiln. Ob 15.00 odhod proti Krajinskemu parku Sečoveljskih solin
in predstavitev parka, sprehod med solnimi polji, tipanje maket solin, razlaga v Muzeju solinarstva. Nato
sledi še ogled Pirana in nekaj prostega časa za kavico. V večernih urah prihod v Celje.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 63 eur
Pri najmanj 45 potnikih: 50 eur
Cena vključuje:
• prevoz s sodobnim avtobusom z vsemi cestninami in parkirninami
• vodnika z licenco
• vstopnine in aktivnosti po programu
• kosilo
• nezgodno zavarovanje
• DDV in stroške organizacije potovanja
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Postojnska jama s Parkom vojaške zgodovine – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Izjemna turistična znamenitost v svetovnem merilu, ki se nahaja v postojnski občini je Postojnska jama podzemni raj med kapniki. S svojimi 24 km rovov, galerij in veličastnih dvoran sodi med najbolj raznolike
jamske sisteme na svetu. Ob obisku si boste lahko ogledali najlepši stalagmit v Postojnski jami, na lastne oči
pa se boste prepričali tudi o obstoju zmajevega mladiča – človeške ribice. Ena od posebnosti jame je tudi,
da je to edina jama na svetu z dvotirno železnico.
Zbor udeležencev in jutranji odhod avtobusa iz Dolgega mosta. Pot nadaljujemo proti Primorski, kjer
se ustavimo na kavici v Marche - ju, pot nas nato pelje proti največji jami klasičnega Krasa in hkrati
najbolj obiskani turistični jami v Evropi - Postojnski jami. Postojnska jama je splet 20 kilometrov
zakopanih rovov, galerij in dvoran, v katero so izkušeni vodniki v več kot 185 letih pospremili že več kot
31 – milijonsko množico obiskovalcev. Postojnska jama je tudi edina na svetu, v katero vas na ogled popelje
jamski vlak tako, da ob vožnji skozi rove in dvorane lahko občudujemo vso razsežnost in mogočnost
podzemnega sveta, kjer je geološka preteklost zapisana na svojevrsten način. Pogledu obiskovalcev se v
Postojnski jami ponuja nepregledno kapniško bogastvo najrazličnejših oblik, barv in generacij, kalcitne
sige ter druge umetnine, ki jih je narava izoblikovala skozi tisočletja in ki so jih že v prejšnjih stoletij
občudovali kralji, cesarji, predsedniki držav in druge pomembne osebnosti. Postojnska jama pa je
vsekakor zanimiva tudi za naravoslovce, saj poleg človeške ribice, ki je doma le v kraškem svetu, biologi
odkrivajo nove in poučujejo že odkrite tako živalske kot tudi rastlinske vrste. Sledi kosilo v Jamskem dvorcu.
Avtobus nas nato pelje do Parka vojaške zgodovine v Pivki. Park vojaške zgodovine je muzejsko in
doživljajsko središče, ki nastaja na območju starih italijanskih kasarn v Pivki. Osnovni cilj projekta je na
podlagi bogate vojaško-zgodovinske dediščine tega območja osnovati razgibano turistično središče, ki je
namenjeno izobraževanju, raziskovanju in izjemnim doživetjem. Park vojaške zgodovine je rezultat močne
volje ljubiteljev vojaško-zgodovinske zapuščine v občini Pivka in na Ministrstvu za obrambo Republike
Slovenije ter občinske uprave v Pivki, ki je v svoji vojaški dediščini prepoznala velik razvojni potencial. Čisto
na koncu naših ogledov, se ustavimo še na domačiji Pri Andrejevih, kjer je organizirana malica v obliki
narezka s pijačo. Po končanem druženju se z avtobusom odpeljemo proti Ljubljani, kjer prispemo v večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 84 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 79 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• vstopnice
• slovensko vodenje izleta
• kosilo Jamski dvorec
• malica na domačiji pri Andrejevih
• organizacijo izleta
• DDV
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REPUBLIKA SLOVENIJA
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ - VDC KRANJ
KIDRIČEVA CESTA 51, 4000 KRANJ

VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ – VDC KRANJ

VDC Kranj je javni zavod, ki izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji ter storitev institucionalnega varstva. Uporabniki storitev so odrasle osebe z motnjami v duševnem
razvoju, ki z 18. letom pridobijo pravico do vključitve v organizirane oblike družbene skrbi. Na ta način se
v skladu s svojimi sposobnostmi lahko aktivno vključujejo v družbeno življenje in delovno okolje, kjer v
prilagojenem delovnem procesu lahko opravljajo koristno, njihovim zmožnostim primerno delo. V središču
celostne, kakovostne storitve je uporabnik, za katerega vedno znova iščemo priložnosti za krepitev občutka
obvladovanja lastnega življenja, osebne avtonomnosti in s tem samouresničevanja.
VDC Kranj ima program lastnih izdelkov - iz gline, recikliranega papirja in lesa, v programu se izdeluje
tudi nakit iz različnih materialov, slika se tudi na steklo. Izdelki izražajo ustvarjalnost, sposobnosti in trud
uporabnikov. Poleg kakovosti, estetskega videza in uporabnosti je prav delovni prispevek odrasle osebe z
motnjo v duševnem razvoju dodana vrednost teh izdelkov.
Lepo vabljeni, da obiščete VDC Kranj oziroma njegove enote - Kranj, Škofja Loka, Tržič ali Šenčur. Tam
boste našli uporabne keramične posode, darila za svoje bližnje ter številne okrasne predmete za svoj dom.
Po dogovoru pa se z izdelkom v celoti približajo vašim željam.

Soustvarjajte našo zgodbo z nami.
VDC Kranj, tel: 04 280 55 10, e-mail: vdc.kranj@siol.net, www.vdc-kranj.com
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Izlet v Prekmurje – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Prekmurje nas vedno znova navdušuje s svojim čarom tradicionalne obrti, ki se odraža z zgodovinskim
ozadjem dejavnosti, povezanih z reko Muro, s svojim avtentično prepoznavnim mlinom, brodom, tipičnimi
prekmurskimi hišami in štorkljami.
Odhod iz Ljubljane ob 7.00 uri. Takoj po prihodu v Ižakovce bo na vrsti ogled Otoka ljubezni s tradicionalnim
mlinom na Muri, razstave Büjraštva s projekcijo filma, tkalske delavnice in vožnje z brodom na Muri z
enega brega na drugi in nazaj. Nato je predvideno kosilo v gostišču Tonček. Sledi kratka vožnja do kraja Mala
Polana, kjer si bomo ogledali Sabolovo domačijo, kjer deluje Društvo za razvoj podeželja Pomelaj.
Obiskovalci se seznanijo z domačo obrtjo in dejavnostmi na podeželju v preteklosti in njihovo vpetostjo
v današnji čas. Spoznajo različne materiale, tehnike, izdelke, njihovo uporabno vrednost nekoč in danes.
Potem zopet zelo kratka vožnja v bližnji kraj Lipa, kjer si bomo ogledali tipično prekmursko hišo, sestavljeno
iz slame, blata in lesa imenovano Cimprana hiša, film Prekmurska arhitektura in razstavo kmečkega orodja,
ker je vas znana po pridelavi krompirja. Po malici predviden povratek v Ljubljano v zgodnjih večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 54 eur
Pri najmanj 45 potnikih: 44 eur
Cena vključuje:
• prevoz s sodobnim avtobusom z vsemi cestninami in parkirninami
• vstopnine in aktivnosti po programu
• kosilo
• nezgodno zavarovanje
• DDV in stroške organizacije strokovne potovanja
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Obsotelje – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Območje občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje je bogato z naravno in
kulturno dediščino, znanjem ljudi in pristnostjo krajine. Geografska odmaknjenost in zaprtost območja sta
prednosti, ki sta nekdaj veljali za omejitev, danes pa za razkošje, saj omogočata stik z naravo, sprostitev in
spoznavanje pristnosti človeških odnosov.
Odhod ob 6.00 iz Dolgega mosta v Ljubljani in vožnja mimo Celja proti Podčetrtku. Najprej nas čaka obisk
Jelenovega grebena, ogled posestva in hranjenje jelenov, nato pa še degustacija domačih izdelkov. Potem se
odpravimo na obisk cerkve in stare lekarne minoritskega samostana v Olimju, sledi sprehod skozi prekrasen
zeliščni vrt. Oglede bomo zaključili z obiskom čokoladnice Olimje, kjer nam bodo predstavili obrat in izdelavo
čokolade ter ostalih sladic. Možnost nakupa sladkih izdelkov. Sledi pozno kosilo v enem izmed lokalnih
gostišč. Povratek proti Ljubljani v večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 36 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 31 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• program na Jelenovem grebenu
• ogled lekarne minoritskega samostana
• obisk čokoladnice Olimje
• kosilo
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
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Prlekija – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Toliko lepih krajev ima Slovenija, a za mnoge od njih redko slišimo in jih še redkeje obiščemo, čeprav imajo
toliko ponuditi. Zagotovo mednje spada »Prlekija«. Čudovita narava, hrana, vino in kup zanimivosti, nikogar
ne pustijo ravnodušnega.
OPIS PROGRAMA:
Odhod iz Ljubljane v jutranjih urah in nadaljevanje poti proti Prlekiji. Naš izlet pričnemo z obiskom
oljarne Središče ob Dravi, ki omamno diši po tradiciji. Ta je pričakovana, glede na častitljivo zgodovino
tega kraja in njihove tradicionalne oljarne, katera že več kot stoletje predeluje bučnice v bučno olje.
Dišeči namazi po številnih skrivnih receptih, sočno pecivo pripravljeno na tradicionalni način ter sodobni
prigrizki vedno presenetijo in navdušijo tudi tiste, ki pred tem niso bili ljubitelji bučnic in bučnega olja.
Prav posebno doživetje so ormoške lagune. Naravni rezervat ormoške lagune ima velik nacionalni in
mednarodni pomen zaradi pojavljanja večjega števila varstveno pomembnih vrst ptic v obdobju gnezdenja
in selitve, kot je npr. rjavi lunj, kateri gnezdi samo tukaj.
Posebno zanimiva zgodba se skriva za zidovi ormoškega gradu, katerega so začeli graditi davnega leta
1278. Danes se v grajskih prostorih skriva unikatna in edinstvena grajska kavarniška popravljalnica, edina v
Sloveniji, ki združuje preteklost in sedanjost ter nas popelje v prihodnost. V tem posebnem grajskem okolju
doživljate nostalgijo na vsakem koraku. V Centru ponovne uporabe se boste lahko preizkusili v šivanju,
kvačkanju, pletenju, družabnih igrah iz preteklosti in drugih danes že izumirajočih spretnostih. Tukaj
ne zmanjka ničesar, za vse je poskrbljeno. Čarobna Grajska kavarniška popravljalnica vas tako popelje v
preteklost, kjer doživite lepote časa in nostalgije. Ob druženju se vedno prileže dobra domača kava, katero
si lahko sami skuhate na malo drugačen način - v peščenih kopelih. Nekaj korakov naprej nas čaka sprehod
po ormoškem grajskem parku in ormoških ulicah, kjer bomo spoznali to zanimivo mestece in se vrnili nazaj
v socializem. Obiskali bomo namreč nostalgično socialistično stanovanje, kjer se bomo počutili kot, da smo
zakorakali štiri desetletja v preteklost. V njem ne bo manjkalo spominov na stare čase, smeha in zabave.
Priložnost, ki je ne smete zamuditi, saj vas na koncu čaka še pogostitev z jedilnikom sedemdesetih let,
izvirnega okusa in popolnoma brez embalaže. Neponovljivo. Povratek proti Ljubljani v popoldanskih urah.
CENA NA OSEBO: 39 EUR (PRI NAJMANJ 45 PRIJAVLJENIH POTNIKIH)
PROGRAM VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, ogled oljarne in degustacijo, obisk parka ormoške lagune, ogled gradu, grajskega
parka in aktivnosti v grajski kavarniški popravljalnici – vsak obiskovalec dobi simbolično darilo, lokalno prleško kosilo brez
embalaže, ogled stanovanja: »Dobrodošli v socializmu«, vodenje in organizacijo izleta, DDV.
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Narodni park Plitvice – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Narodni park Plitvice, ki se ponaša s šestnajstimi prekrasnimi modrozelenimi jezerami in so med seboj
povezana s slapovi in brzicami. Obdajajo jih bujni gozdovi, v katerem se skriva nenavaden rastlinski in živalski
svet. Leta 1979 jih je UNESCO uvrstil na seznam svetovne naravne in kulturne dediščine.
Odhod avtobusa z obračališča mestnega prometa na Dolgem mostu v Ljubljani ob 6:00 uri ter prijetna
vožnja prek Gorjancev in mimo Metlike do hrvaške meje. Pot nas bo vodila skozi dolino Korane vse do
narodnega parka Plitvice. Po parku se bomo zapeljali z neslišno električno ladjico po jezeru Kozjak in s
panoramskim vlakom, ter uživali v sprehodih po številnih stezicah v čudoviti naravi polni paleti barv. Polni
nepozabnih vtisov se bomo vračali domov v večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 50 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 41 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• vstopnico v narodni park
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
Termin:
• 1.4. – 30.6.2020
• 1.9. – 31.10.2020

16

Veličastni narodni parki Brioni – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Brioni so razsuti ob obali Fažane, majhnega mesteca v bližini Pulja. Legenda pravi, da jih je ustvarilo
božanstvo po podobi raja. Hudobni vrag je nato predrl vrečo kamenja, ki jo je nosil angel na ozemlje Istre.
Ostanki kamnov so se razsuli po Jadranskem morju, otožni angeli pa so jih zbrali in jih zaščitili z valovi. Tako
so nastali čudoviti Brionski otoki, predvsem dva – Veliki in Mali Brion.
Odhod avtobusa ob 7h iz Ljubljane (Dolgi most). Vožnja po avtocesti mimo Postojne, čez Črni Kal do hrvaške
meje. Po opravljenih obmejnih formalnosti nadaljujemo pot do Fažane. Vkrcanje na ladjo in prihod na otok
Veliki Brion. Otok Veliki Brion, ki se nahaja v Fažanskem kanalu, nedaleč od Pule, nudi pravo razkošje narave
z mediteransko klimo, kjer uspevajo eksotične in avtohtone rastline. S turističnim vlakom se boste zapeljali
mimo safari parka, v katerem bivajo zebre, somalijske ovce, indijsko govedo, sloni in enogrbe kamele, do
arheoloških izkopanin (ostanki bizantinskega kastruma in starega rimskega pristanišča). Zanimiv bo tudi
ogled stalne razstave » Tito na Brionih«, ki prikazuje obdobje, v katerem so se na Brionih srečevali politiki
z vsega sveta. Po ogledu povratek v Fažano. Vožnja do Pule, kulturnega in gospodarskega središča Istre, ter
ogled starega mestnega jedra. Prihod v Ljubljano v poznih večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 55 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 46 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• prevoz z ladjo
• slovensko vodenje izleta
• zunanji ogled Pule
• ogled otoka Veliki Brioni z lokalnim vodnikom v hrvaškem jeziku
• organizacijo izleta
• DDV
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Zagreb in ZOO – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Zagreb, nova zvezda evropske turistične ponudbe, je središče poslovnega, kulturnega in političnega življenja
na Hrvaškem. Predstavlja očarljivo kombinacijo mesta z dolgo in vznemirljivo zgodovino ter sodobnim
srednje evropskim duhom. Razburljiva zgodovina se odraža v vsaki zgradbi in spomeniku mesta, številnih
parkih in in je temelj današnje urbane kulture življenja.
Odhod avtobusa ob 8. uri iz parkirišča Dolgi most v Ljubljani. Sledi vožnja po avtocesti mimo Novega mesta
in skozi mejni prehod Obrežje do Zagreba, glavnega mesta Republike Hrvaške. Izstopili bomo v predelu
mesta, imenovanem Maksimir. Tu se v parku nahaja tudi zagrebški živalski vrt. Po ogledu živalskega sveta se
bomo odpravili proti centru Zagreba. Na vodenem ogledu se bomo sprehodili po trgu Bana Jelačića, peljali
z najkrajšo vzpenjačo na svetu na Gornji grad; ogledali zagrebško katedralo, Kapitol; Krvavi most; živahno
tržnico Dol; Kamnita vrata; stolp Lotrščak. Sledi čas za kosilo v lastni režiji in prosti čas, ki ga lahko izkoristite
za sprehod in nakupe po najdaljši zagrebški ulici, imenovani Ilica. Pozno popoldne povratek proti Ljubljani.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 30 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 25 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• vstopnina v zagrebški živalski vrt (ZOO)
• vožnja z vzpenjačo na Gornji Grad
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
Doplačilo:
• vstopnina v muzej prekinjenih vez 5 EUR / osebo
• muzej Iluzij Zagreb 6 EUR / osebo
• razgledišče Zagreb Eye 5 EUR / osebo
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Varaždin, dvorec Trakošćan in Krapina – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Varaždin je mesto baroka, mladih ljudi, glasbe, cvetja in koles. Mesto angelov, pisanih dogodkov, med
katerimi so najbolj priljubljeni Špancirfest, ter festival klasične glasbe. Je mesto, ki te očara, ki ga je vredno
obiskati in raziskati, se ga naužiti na kakšnem izmed trgu, ob kavi ali kosu peciva.
Odhod avtobusa ob 6. uri iz parkirišča Dolgi most v Ljubljani. Sledi vožnja po avtocesti mimo Celja in Ptuja
proti dvorcu Trakošćan. Po prihodu sledi vodeni ogled dvorca, sprehodili pa se boste lahko tudi po dvornem
parku in ob jezeru ter občudovali lepote zagorske narave. Pot bomo nadaljevali do Muzeja krapinskega
človeka – neandertalca. Voden skupinski ogled muzeja pračloveka poteka v hrvaškem jeziku (najamete
pa lahko tudi avdio vodiča – slušalke, v slovenskem jeziku). Po časovnem skoku v pradavnino, se bomo
odpravili proti Varaždinu, središču Varaždinske županije. Sprehodili se bomo do mestnega trga, kjer boste
imeli čas za kosilo v lastni režiji (1 uro). Nato sledi vodeni ogled Varaždina (dvorec Stari Grad, staro mestno
jedro), ki se ponaša po izjemni spomeniški in umetniški dediščini iz obdobja baroka, rokokoja, klasicizma in
secesije. Pozno popoldne povratek proti Ljubljani.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 48 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 39 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom po programu
• cestnine
• parkirnine
• vstopnina v dvorec Trakošćan
• vstopnina v muzej Krapinskega neandertalca in vodenje v hrv. jeziku
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
Doplačilo:
• Krapina – ogled z avdio vodičem v slovenskem jeziku 2 EUR

19

Listina raznolikosti Slovenija povezuje slovenska podjetja in organizacije, ki prepoznavajo, sprejemajo,
spoštujejo in vključujejo raznolikost kot potencial, ki predstavlja orodje inovativnosti za trajne rešitve
organizacij. Evropska komisija Listine raznolikosti prepoznava, kot enega izmed načinov preprečevanja
diskriminacije na delovnem mestu ter promocije enakosti.
Prva Listina raznolikosti je nastala na pobudo podjetij v Franciji leta 2004. Slovensko Listino smo v letu 2017
vzpostavili, kot dvajseto po vrsti v EU. Je toplo sprejeta med slovenskimi direktorji, saj je k njej do danes
pristopilo že preko 100 slovenskih organizacij. Podpira jo Združenje manager, Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje delodajalcev Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter druga
gospodarska združenja.
Cilj povezovanja gospodarskih, javnih in nevladnih organizacij je izmenjava izkušenj med slovenskimi in
evropskimi podjetji, dobrih praks ter razvoj skupnih orodij s področja upravljanja raznolikosti.
Vljudno vabljeni k podpisu.
Pišite nam na: listina@raznolikost.eu
Spremljate nas:
www.raznolikost.eu
LinkedIn Listina raznolikosti Slovenija
Facebook Listina raznolikosti Slovenija
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Miramar in Devin – 1 dan
PROGRAM IZLETA
V španskem prevodu Miramare pomeni ‘pogled na morje’. Grad obkroža prekrasen park, ki ga krasijo
številne eksotične rastline in kipi, v njem pa je urejen tudi muzej.
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah iz Dolgega mosta. Vožnja po avtocesti mimo Sežane v Italijo.
Nadaljevanje vožnje mimo Trsta do gradu Miramar. Ogledali si bomo pravljični, snežno beli grad, obdan s
čudovitim parkom. Bogata opremljenost dvorca še danes priča o načinu življenja znanih kraljevih rodbin v
19 stoletju. Nato se odpeljemo po avtocesti proti Benetkam do izvoza pri Sesljanu (Sistiana). Prosto za kosilo
in oglede. Po kosilu se odpravimo nad Sesljanski zaliv po Rilkejevi poti, ki je ena najbolj slikovitih koščkov
skrajnega severnega roba Sredozemskega morja in nas vodi vse do gradu Devin. Sledi ogled gradu, ki stoji
na 100 m visoki pečini s prekrasnim pogledom na Jadransko morje. Njegovi začetki segajo v leto 1363. Grad
je že stoletja v lasti italijansko – nemške knežje družine in ima razburljivo preteklost, odlično lego, bogate
vrtove in slikovite prostore. Po ogledu se vrnemo po poti v Sesljan. Prihod v Ljubljano v večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 41 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 35 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• vstopnica v grad Miramar
• vstopnica v grad Devin
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
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Verona – mesto zaljubljencev – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Verona je glavna turistična destinacija v S Italiji. Zaradi svoje umetniške in kulturne dediščine, opernih
predstav v rimske amfiteatru, ter izpovedi ljubezni pred slavno Julijino hišo in balkonom privablja ljudi iz
vsega sveta.
V mesto večnih zaljubljencev se bomo iz Ljubljane odpravili ob 5 uri zjutraj in vožnjo nadaljevali proti
Italiji mimo Benetk, Padove do Verone. Mesto, ki je znano po tragični ljubezenski zgodbi Romea in Julije,
je prav tako zakladnica antične rimske arhitekture. Slavoloki, obzidje, gledališče in tretja največja arena
kažejo na velik pomen mesta v času antike. Sprehodili se bomo po mestu in si ogledali še nekatere mestne
znamenitosti kot so Trg Bra, Gosposki trg, imenovan tudi Dantejev trg, zeliščni trg in mogočne cerkve,
ki pričajo o bogastvu in živahnosti, veličastno areno, kjer so se nekoč borili gladiatorji, danes pa polnijo
ljubitelji operne glasbe, Julijino hišo in znameniti balkon pod katerim je Romeo osvojil Julijino srce,
grobnico mogočne plemiške družine Scaligeri, ki je takrat vladala s trdo roko in ustrahovanjem, ter znameniti
antični stari most, ki prečka reko Adige. Nekaj časa bomo namenili tudi samostojnemu sprehodu po mestu
in nakupe. V popoldanskih urah pa vožnja ob največjem italijanskem jezeru imenovanem Gardsko jezero
do polotoka, kjer je nastalo simpatično srednjeveško mestece Sirmione. Po ogledu mestnih znamenitosti
mesteca Sirmione se bomo odpravili proti Sloveniji, kamor je prihod predviden v poznih večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 50 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 38 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• zunanje oglede mesta
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
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Gardaland – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Gardaland je največji zabaviščni park v Italiji in se nahaja blizu Verone ob Gardskem jezeru. Park so odprli
leta 1975. Leta 1984 je sprejel prvič več kot 1 milijon obiskovalcev, leta 2004 pa že 3,2 milijona. Med glavnimi
adrenalinskimi kompleksi so Blue tornado, Magic mountain, Sequoia adventure, Orto bruco in Fuga da
Atlantide. Danes se razprostira na 46 hektarjih ozemlja. Lahko se sprehodite po magičnih poteh Fantasy
kingdoma kjer je svet glavnega lika Prezzemola oz. Peteršiljčka preprosto prečudovit.
Odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Ljubljane. Vožnja do Gardskega jezera in celodnevna zabava v
zabaviščnem parku, kjer vsakdo najde kaj zase. Več kot 40 različnih atrakcij je razdeljenih po tematskih
sklopih, ki zagotavljajo zabavo za vsako starost in okus. Med glavnimi adrenalinskimi kompleksi so Blue
tornado, Magic mountain, Sequoia adventure, Orto bruco in Fuga da Atlantide. Lahko se sprehodite po
magičnih poteh Fantasy kingdoma kjer je svet glavnega lika Prezzemola oz. Peteršiljčka preprosto prečudovit.
Nova atrakcija leta 2011 je Raptor, ki bo še bolj oživela svet adrenalinskih atrakcij. Gardaland je bil na
področju ocenjevanja tematskih parkov na petem mestu v svetovnem merilu. Polni nepozabnih doživetij se
bomo v večernih urah vrnili v Ljubljano.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 85 eur na osebo
Pri najmanj 45 potnikih: 70 eur na osebo
Cena vključuje:
• enodnevno vstopnico za obisk Gardalanda (brez Sea Life)
• avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana – Gardaland – Ljubljana
• organizacija izleta
• spremljevalca
• cestne pristojbine in parkirnine
• DDV
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Benetke in Laguna – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Benetke so mesto, kjer ozke uličice in kanali potekajo mimo razkošnih palač in veličastnih cerkva, barvitih
četrtnih tržnic in mirnih kanalov, ki se skozi stoletja niso spremenili. Le malo je mest, ki obiskovalcu
ponujajo tako spoštljiv niz ogleda vrednih znamenitosti.
Odhod avtobusa ob 5. uri iz parkirišča Dolgi most v Ljubljani. Sledi vožnja po avtocesti proti Benetkam. Z
obrobja lagune (Tronchetto) se boste s posebno mestnim prevoznim sredstvom, tj. ladjico, imenovano tudi
Vaporetto, zapeljali proti osrčju Serenissime, Markovemu trgu. Ogledali si boste nekaj kulturno–zgodovinskih
znamenitosti nekdanje Beneške republike: Most vzdihljajev, Doževo palačo, trg Sv. Marka in baziliko,
urni stolp in stavbo prokuratorja. Zatem bo na voljo tudi nekaj prostega časa za samostojne oglede in
nakupe. Pot nadaljujete z ladjico po Beneški laguni, ustavili se boste na otočku Murano, ki slovi po
tradicionalnem izdelovanju steklenih izdelkov. Po ogledu delavnice in postopka izdelave steklenih izdelkov
iz muranskega stekla, bo na voljo tudi tudi nekaj časa za nakupe katerega izmed dragocenih predmetov.
Ladjica vas bo popeljala naprej do malega Burana, ki slovi po ročni izdelavi čipk. Otoček poleg številnih
ročnih delavnic krasijo tudi hiše živobarvnih fasad in pekarne, kjer izdelujejo tradicionalne piškote. Ogledi
beneške lagune se bodo zaključili na celini, od koder se boste vrnili v Ljubljano, s prihodom v večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 74 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 63 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• dnevna vožnja z beneškim javnim prometom (Vaporetto)
• vstopnina v muzej Murano in obisk Burana
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
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ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/23 07 830, faks: 01/23 07 838
E-naslov : info@sent.si
Spletna stran: http://www.sent.si
KO NE GRE VEČ, KO SE VSE USTAVI, SE PRI NAS NA ŠENTU JAVI!
ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje je neprofitna, nevladna, humanitarna organizacija, ki je
namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem in prijateljem, osebam v trenutni
duševni stiski in tudi vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja. Združenje je bilo ustanovljeno
leta 1993.
Poslanstvo društva
Poslanstvo društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči
višjo stopnjo njihove vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost.
Programi in dejavnosti združenja so namenjeni:
• psihosocialni rehabilitaciji oseb s težavami v duševnem zdravju, uporabnikom nedovoljenih drog,
brezdomcem, starejšim in težje zaposljivim osebam,
• izboljšanju njihovega socialnega položaja,
• ustvarjanju možnosti za njihovo čim bolj kakovostno življenje,
• krepitvi njihove moči pri skrbi zase,
• povečanju zaposljivosti teh oseb in zaposlitvi.
ŠENT-ovi programi
Programi:
• psihosocialne rehabilitacije za osebe s težavami v duševnem zdravju (dnevni centri, stanovanjske
skupine, svetovanje z delom na terenu);
• nizkopražni programi za uporabnike nedovoljenih drog (zavetišče, dnevni center, terensko delo);
• programi za brezdomce (zavetišče);
• programi za starejše (bivalne skupnosti na podeželju);
• zaposlovanje, zaposlitvena rehabilitacija, socialna vključenost, delovno usposabljanje in ustvarjanje
novih delovnih mest;
• socialno zagovorništvo in varovanje človekovih pravic;
• destigmatizacija, ozaveščanje in informiranje strokovne in laične javnosti;
• izobraževalni programi in založniška dejavnost;
• sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini;
• razvoj, projektno in raziskovalno delo.
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Celovec, Minimundus in Vrbsko jezero – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Celovec se ponaša z enim najlepših starih mestnih središč v Avstriji, zato je bilo že trikrat odlikovano z evropskim
priznanjem Nostra-Diplom. Med sprehodom po mestu lahko odkrivate čarobna renesančna notranja
dvorišča, na katerih se danes nahajajo moderni butiki, popularni lokali in gostinski vrtovi. Na Novem trgu/
Neuer Platz vam zmaj, kamniti simbol mesta, pove zgodbo o ustanovitvi mesta Celovec.
Odhod avtobusa iz Ljubljane ob 6. uri, vožnja na mejni prehod Ljubelj in naprej na avstrijsko Koroško do
Celovca. Ogled starega mestnega jedra in čas za kavico. Potem nadaljujemo pot do kraja Otok, kjer bomo
na poti obiskali svet v malem – Minimundus, kjer si lahko ogledate 156 miniatur svetovnih znamenitosti iz
več kot 40 držav. Po ogledu vožnja do obale Vrbskega jezera, ki se je spremenila v pravo celovško riviero.
Vkrcanje na ladjo in vožnjo do kraja Otok. Izstop, sprehod po malem naselju, ki ga krasijo kar tri zgodovinsko
pomembne cerkvice. Vožnja proti Sloveniji skozi tunel Karavanke, na Gorenjskem še večerja in povratek
proti domu. Prihod domov v poznih večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 42 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 36 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom z vsemi cestninami in parkirninami
• večerjo
• vodenje izleta
• nezgodno zavarovanje
• DDV in stroške organizacije potovanja
Doplačilo:
• vožnja z ladjo po Vrbskem jezeru
• vstopnina v Minimundus
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Salzburg – Mozartovo mesto – 1 dan
PROGRAM IZLETA
V Mozartovem mestu Salzburg v mestni podobi prevladujejo cerkve, dvorci, gradovi in palače. Zato ni
presenetljivo, da je bilo slikovito staro mestno jedro proglašeno za svetovno kulturno dediščino.
Odhod avtobusa ob 5.00 uri iz Dolgega mosta. Vožnja skozi Karavanški predor mimo Beljaka do znamenitega
rudnika soli Berchtesgadnu, kjer se bomo v zaščitnih oblekah z rudarskim vozom popeljali v podzemlje,
nato pa se po lesenih toboganih spustili do podzemnega slanega jezera. Po ogledu rudnika soli se bomo
odpeljali do Salzburga, rojstnega mesta W. A. Mozarta, velikega genija in umetnika. Nekaj časa bomo
namenili kosilu v lastni režiji in zatem pričeli z ogledom starega mestnega središča, ujetega med reko Salzach
ter hribom Mönhberg z mogočno trdnjavo Hohensalzburg na vrhu. Sprehod po mestu, ogled Mozartovega,
Rezidenčnega ter Stolničnega trga in mimo samostana Sv. Petra, stare in nove Festivalne palače ter po
nakupovalni in živahni Getreidegasse, za zaključek pa še ogled famozne rojstne hiše W. A. Mozarta.
Po ogledu prosto za samostojne oglede in raziskovanje po mestnih trgih, stranskih pasažah in živahnih
mestnih ulicah, v popoldanskih urah sledi še sprehod po desnem bregu reke Salzach do parka dvorca
Mirabell. Vrnitev proti Sloveniji in prihod v Ljubljano v poznih večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 71 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 57 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• vstopnica v Mozartovo rojstno hišo
• vstopnina in vodenje po rudniku soli Berchtesgaden
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
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Čokoladnica Zotter in grad Riegersburg – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Grad Riegersburg se v listinah prvič omenja 1138. Njegova natančna starost je skrivnost. Gotovo pa je to, da
je nekdaj slovela kot neosvojljiva oz. kot najtrdnejša trdnjava v krščanskem svetu. Gostje so danes v nekoč
neosvojljivem gradu prisrčno dobrodošli. Uživači in željni udobja se lahko na grajsko poslopje povzpnejo s
steklenim poševnim dvigalom.
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja z avtobusom s krajšimi postanki do Riegersburga, kjer si bomo
ogledali tovarno čokolade Zotter Schokoladen Manufaktur in se v neomejenih količinah pregrešili s
čokolado različnih vrst in okusov. Spremljali bomo lahko nastanek sladkih izdelkov iz zrn kakavovca in
skozi predstavitev celotnega postopka spoznali umetnost proizvodnje čokolade, jih pokušali in po želji
kupili. Po končanem ogledu in degustaciji se bomo zapeljali na grad Riegersburg, ki kraljuje na vulkanskem stožcu v okraju Feldbach. Seznanili se bomo z njegovo zgodovino, zbirko o legendarnih ženskah,
ki so živele na gradu ter muzej čarovnic z mučilnimi napravami. Prihod v Slovenijo v večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 65 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 58 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• vstopnica v čokoladnico
• vstopnica v grad Riegersburg
• vstopnica za vzpenjačo na grad Riegersburg
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
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Dunaj – 1 dan
PROGRAM IZLETA
Ljubitelji arhitekture boste povsod na Dunaju našli stavbe in palače iz različnih časov iz zgodovine od
baroka do modernejše arhitekture, galerije pa se ponašajo z bogato in raznoliko kvaliteto slik in drugih
umetnin. Ljubitelji sladic pa pridejo na svoj račun v središču mesta, kjer se da v Sacher hotelu poizkusiti in
tudi kupiti znamenito saher torto, pecivo in odlično kavo. In nato je tu klasična glasba. Mozart, Beethoven,
Haydn, Schubert, Strauss, Brahms, Mahler in Schönberg so le nekateri, ki so pustili svoj pečat na Dunaju.
Odhod avtobusa ob 5. uri zjutraj s parkirišča na Dolgem mostu, sledi vožnja mimo Maribora in Gradca
do Dunaja. Tam si bomo najprej vodeno ogledali Habsburško poletno rezidenco Schönbrunn in se nato
sprehodili po urejenem (geometrijsko) parku. Za doplačilo boste lahko namesto sprehoda v tem času
obiskali tamkajšni živalski vrt. Sledila bo krožna vožnja po Ringu in ogled najpomembnejših dunajskih
arhitekturnih spomenikov in rezidenčnih stavb – opere, dunajske univerze, Rathausa, univerzitetno
knjižnico, muzeje, parlamenta. Program se bo nadaljeval s sprehodom mimo Hofburga ali habsburške zimske
rezidence in Španske jahalne šole, cesarske grobnice do katedrale – cerkve sv. Štefana. Prosti čas za kosilo,
možne nakupe, kavo, sacher torto ali sam sprehod po ožjem centru Dunaja. Pozno popoldne vožnja proti
Ljubljani.
CENA
Pri najmanj 45 potnikih: 66 EUR
Pri najmanj 30 potnikih: 51 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine
• parkirnine
• vstopnina Schönbrunn (Imperial Tour)
• slovensko vodenje izleta
• organizacijo izleta
• DDV
Doplačilo:
• živalski vrt Schönbrunn: 20 €
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Budimpešta – 2 dni
PROGRAM POTOVANJA
Prestolnica Madžarske je veličastno mesto ob bregovih Donave, polno mostov, ki jo povezujejo. Opera,
Parlament in Kraljeva palača pa so samo nekateri od utrinkov iz bogate izložbe Budimpešte, res
nepozabnega mesta.
1. dan Slovenija – Hrvaška – Madžarska (NOVO MESTO – BUDIMPEŠTA)
Odhod iz Novega mesta in vožnja do Budimpešte. Po prihodu sledi zunanji ogled mestnih znamenitosti:
Parlament, Opera, Trg herojev, Štefanova cerkev, Mestni park, Vajda Hunyadijev dvorec, ogled Grajskega
hriba s Kraljevo palačo, Matjaževo cerkvijo in Ribiško utrdbo – bastiljo. Po ogledih se zapeljemo do Vaci ulice,
sprehajalna cona v središču mesta ponuja veliko število trgovin, lokalov, restavracij. Popoldne namestitev
v hotelu, zvečer tradicionalna večerja v lokalni restavraciji. Nočitev.
2. dan Madžarska – Hrvaška – Slovenija (BUDIMPEŠTA – TIHANY – HÉVIZ – NOVO MESTO)
Po zajtrku se odpravimo proti severni obali Panonskega morja. Med potjo ogled tihanyskega polotoka s
prelepim pogledom na madžarsko morje in okolico. Tihany je najprivlačnejši kraj ob Blatnem jezeru, slovi
po svojih znamenitostih in po pokrajinski lepoti. Prostor je zaščiteno območje. Kratka pot do Héviza,
največjega naravnega zdraviliškega jezera v Evropi, v katerega dotekajo topli izviri (29–32°C). Nekaj prostega
časa si bomo vzeli za ogled in morebitno kosilo. Domov v Novo mesto bomo prispeli v večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 115 eur na osebo
Pri najmanj 45 potnikih: 100 eur na osebo
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• nočitev z zajtrkom v hotelu 2* v bližini centra
• zunanje oglede
• tradicionalna večerja s pijačo ( 2 dcl lokalnega vina, 2 dcl mineralne vode, kava) v lokalni restavraciji z živo glasbo
• osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo izleta
• DDV in stroške organizacije potovanja
Doplačila:
• enoposteljna soba 10 eur
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Praga – 3 dni
PROGRAM POTOVANJA
Praga – zgodovinski biser Evrope – je eno izmed najlepših mest na svetu. Knjiga arhitekturnih stilov z
bogastvom spomenikov, mesto polno glasbe, romantike in nostalgije, je sedaj tudi moderno mesto, polno
življenja. Veličastna in skrivnostna ter hkrati udobna ter intimna – to je Praga.
1. dan LJUBLJANA – BRNO – PRAGA
Ob 4.00 odhod avtobusa iz Ljubljane. Vožnja mimo Dunaja proti Češki. Pot proti Brnu. Sprehod po starem
mestu »srca Moravske«, kjer je živahna mešanica zgodovinskega okolja s sodobnim življenjskim slogom.
Nad mestom se dviga trdnjava Špilberk, eden glavnih označevalcev mesta. Ogled pivovarne Starobrno.
Nadaljevanje poti v Prago. Večerja in prenočevanje v hotelu.
2. dan PRAGA
Zajtrk in ogled grajskega kompleksa Hradčanov s kraljevo palačo, katedralo Sv. Vida, s stolpom Daliborka
ter znamenito Zlato ulico. Prosto za kosilo v lastni organizaciji. Popoldne ogled znamenitosti več kot tisoč
let stare prestolnice tudi Karlovega mostu, ki so ga zgradili leta 1367. Most je okrašen s kipi svetnikov,
med njimi je tudi Sv. Janez Nepomuk, ki so ga prav s tega mostu vrgli v Vltavo. V starem mestu je gotovo
najimenitnejši Staromestni trg s Staro mestno hišo in njeno astronomsko uro iz 15. st., s spomenikom Jana
Husa in z mnogimi drugimi pomembnimi palačami in cerkvami. Vaclavske namesti, so kraj, kjer mestno srce
najmočneje utripa. Zvečer tradicionalna večerja v lokalni gostilni. Prenočevanje.
3. dan PRAGA – ČEŠKY KRUMLOV – LJUBLJANA
Po zajtrku prosto za samostojno raziskovanje Prage. Odhod proti mestu Češky Krumlov ob Vltavi, kjer je
drugi največji grad na Češkem. Sprehod po slikovitem srednjeveškem trgu in prosto. Po prostem času za
zapravljanje zadnjih kron in vožnja proti domovini. Prihod v Ljubljano v večernih urah.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 235 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 195 EUR
Cena vključuje:
• avtobusni prevoz z sodobnim turističnim avtobusom
• cestnine in parkirnine
• 1 x polpenzion
• 1 x nočitev z zajtrkom
• večerjo v tradicionalni češki gostilni
• vstopnino v pivovarno Starobrno
• oglede po programu
• vstopnino v kompleks Hradčanov
• vodenje in organizacija izleta
• DDV
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Pariz 5 dni (2 noči)
PROGRAM POTOVANJA
1. dan SLOVENIJA - FRANCIJA
Odhod v poznih popoldanskih urah okoli 17.00. Nočna vožnja v Francijo.
2. dan PARIZ
Dopoldanski prihod (približno ob 10.00) v Pariz in vožnja do hotela, kjer bomo oddali prtljago. Nadaljevanje
ogledov z metrojem, ogled Slavoloka zmage, Elizejskih poljan in za konec vzpon na Eifflov stolp. Nekaj prostega časa in kosilo. V večernih urah bomo dan zaključili z panoramsko vožnjo z ladjo po reki Seni. Nočitev.
3. dan PARIZ
Zajtrk. Nadaljevanje s podrobnejšimi ogledi in sicer predela kjer so: muzej Louvre, ki je eden najstarejših
muzejev in tretji največji na svetu, opera, mestna hiša, mestni otok s katedralo Notre Dame, boulevard St.
Germain in St. Michel z Latinsko četrtjo. Nekaj prostega časa in kosilo. Popoldan sprehod do Montmartra in
bazilike Sacre Coeur. Nočitev.
4. dan EURODISNEY
Zajtrk. Ljubitelji zabave in avantur se bomo odpravili do zabaviščnega parka Eurodisney in preživeli dan poln
zabave ter norih doživetij… Tisti, ki boste ostali v mestu in si privoščiti prost dan, boste lahko po lastni izbiri
in v spremstvu raziskovali zadnje trenutke Pariza. Pozno popoldan se boste s spremljevalcem s hitro železnico
pridružili skupini v Disneyu. Nočna vožnja.
5. dan FRANCIJA - SLOVENIJA
Po nočni vožnji prihod v Slovenijo.
CENA
Pri najmanj 30 potnikih: 299 EUR
Pri najmanj 45 potnikih: 249 EUR
Cena vključuje:
• prevoz z avtobusom
• cestnine in parkirnine
• vodenje in organizacija izleta
• 2 x nočitev z zajtrkom v triposteljni sobi
• turistična pristojbina
• zunanji ogledi po programu
• DDV
Doplačilo:
• vstopnica za Eifflov stolp (13 eur na osebo za otroke,
26 eur na osebo za odrasle)
• vožnja po reki Seni (15 eur na osebo)
• vstopnica za metro (17 eur na osebo)
• vstopnica za Disneyland (87 eur na osebo)
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Spošni pogoji PREMIKI zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana
1.del
• Premiki zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana (v nadaljevanju agencija) prodaja lastne aranžmaje, pri katerih
nastopa kot organizator potovanja ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih
aranžmajev.
• Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. Ime odgovornega
organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/prijavnici. V primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe
iz objektivnih razlogov ne bi bili dostopni splošni pogoji tujega organizatorja potovanj v celoti, veljajo tudi za ta potovanja določila drugega dela
teh splošnih pogojev, razen v delu, ki ureja pravice in obveznosti, ki so urejene s potniku dostopnem delu splošnih pogojev drugega
organizatorja potovanj.
• Sestavni del pogodbe o potovanju je tudi program potovanja oziroma katalog in cenik organizatorja s splošnimi pogoji organizatorja potovanja.
• Sestavni del pogodbe/prijavnice je tudi Cenik storitev ter Informacije in stroški poslovanja, ki se nahajajo na delovnih mestih v poslovalnici
agencije ter na njihovi spletni strani.
Prijave in vplačila:
• Ob prijavi plačate 30% celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70% cene aranžmaja pa je treba poravnati vsaj 10 dni pred odhodom.
• Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) plačate varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja
ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh
pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator
takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.
• V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
• Potnikov sprejem ponudbe agencije je zavezujoč. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi
potovanja (glej ODPOVED POTOVANJA, II. del).
• Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v
ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega
ter morebitnega začasnega prebivališča.
• Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem ustne potrditve potnikovega sprejema ponudbe agencije, ki jo agencija udejanji s svojim podpisom na
pogodbi o potovanju oz. v primeru telefonske ali internetne prodaje z dnem, ko agencija pošlje pisno potrditev potnikovega sprejema ponudbe
agencije potniku, pri čemer je agencija dolžna potniku ob potrditvi izdati oz. poslati potrdilo o potovanju.
• Plačilo rezervacije se opravi preko transakcijskega nakazila na tekoči račun agencije ali po položnici.
Prijavnina in cenik storitev:
• Ob sklenitvi pogodbe zaračunavamo prijavnino v višini: 15 eur Naknadne spremembe imena, števila potnikov, nastanitve (v kolikor so sploh še
možne) zaračunamo po ceniku organizatorja oz. minimalno 8 € po osebi.
Zavarovanje rizika odpovedi:
V primeru odpovedi potovanja nastopijo stroški odpovedi potovanja, opisani v 2. delu. Splošnih pogojev v poglavju ODPOVED POTOVANJA.
Potnik se lahko stroškom odpovedi, ki so posledica bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec),
izogne z zavarovanjem potovanja pri eni izmed zavarovalnic, ki to storitev ponujajo.
Vizumi, potne listine in zdravstvene formalnosti:
Potniki so dolžni upoštevati organizatorjeve informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnostih glede veljavnosti potnih listin v času vstopa
v tujo državo, pri čemer mora znašati ob potnikovem vstopu v tujo državo veljavnost njegove potne listine še najmanj 6 mesecev, in zdravstvenih
formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja ter pravočasno poskrbeti za zadostitev mejnim in zdravstvenim
pogojem in obveznostim. Lahko se odločite, da vam izdelavo vizumov posredujemo mi. V tem primeru zaračunavamo posredovanje pri izdelavi
vizumov. Višina stroškov je odvisna od države v katero potujete - podrobneje na prodajnih mestih. Strošek posredovanja ne vključuje stroškov
izdelave vizuma.
Potnikove obveznosti:
• Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom
svoje države, kakor tudi predpisom držav, v katere potuje; nadalje mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno
sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne bi upošteval svojih obveznosti iz tega člena, potnik
odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oziroma pooblaščena agencija pa odklanjata vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo
potnik lahko utrpel v takem primeru.
• Potniki so dolžni upoštevati organizatorjeve informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnostih glede veljavnosti potnih listin v času
vstopa v tujo državo in zdravstvenih formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja ter pravočasno poskrbeti
za zadostitev mejnim in zdravstvenim pogojem in obveznostim. Lahko se odločite, da vam izdelavo vizumov posredujemo mi. V tem primeru
zaračunavamo posredovanje pri izdelavi vizumov. Višina stroškov je odvisna od države v katero potujete - podrobneje na prodajnih mestih.
Strošek posredovanja ne vključuje stroškov izdelave vizuma.
• Za zamudo pri izdaji ali pošiljatvi vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti potnika, ki služijo za pridobitev vizumov, za
negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov zunaj sfere agencije, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne
bi prejel pravočasno, ne odgovarjamo. Stroškov pridobitve vizumov agencija potniku ne vrača, četudi ta zaradi zapletov s pridobitvijo vizumov
potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom.
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Telefonska prodaja turističnih aranžmajev:
• Rok plačila znaša 3 dni od izvršene telefonske prijave potnika, razen če ni določen oziroma z agencijo dogovorjen daljši oziroma krajši rok, pri
čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po
samem zakonu.
• Upoštevaje dejstvo, da so ti splošni pogoji, navodila za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletni strani
agencije, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, posebnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični
aranžma oziroma potovanje.
• Telefonska prijava potnika je mogoča najkasneje 18 dni pred pričetkom potovanja, razen v kolikor z agencijo ni dogovorjeno drugače.
Uporaba podatkov:
Vse pridobljene podatke o potnikih varuje agencija v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe
pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi
na potovanje.
Veljavnost splošnih pogojev poslovanja:
Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po njihovem sprejemu. V kolikor ti
pogoji potniku zagotavljajo ožji obseg pravic, kot jim gredo po predpisih, veljavnih na območju RS, se v primeru kogentnosti določil predpisov v
morebitnih sporih uporabljajo določila teh predpisov.
Kategorizacija in opis storitev:
• Hoteli v programih so označeni v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator
nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od
kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje
kategorije (namesto 3* raje 4*).
• Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v
skladu z opisi storitev v njegovem programu.
• Prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator
nima nikakršnega vpliva.
• Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive
ponudb s produkti blagovnih znamk (npr. Magic Life, RIU, Grecotel ...). Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo
in večerja), pri obrokih je všteta tudi pijača. Nekateri hoteli nudijo pestro animacijo in nekatere športne aktivnosti brez doplačila. Tudi ležalniki in
sončniki so ponekod zajeti v ceno.
Vozni redi letal in letalske vozovnice:
• Pridržujemo si pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega
letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica
preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.
• Spremembe iz prejšnje točke pri paketnih aranžmajih (letovanjih) ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan
potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu v letoviški kraj ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.
• Morebitna zamuda priključnega leta, posledica česar je zamuda osnovnega leta, greizključno na potnikov riziko.
• V kolikor je na pogodbi označeno, da gre za prodajo letalske vozovnice, navajamo v rubriki “odgovorni organizator potovanja” na prvi strani
pogodbe prevoznika ali pooblaščenega IATA agenta, ki je vozovnice izstavil in ki odgovarja za pravilnost ter veljavnost slednjih. Vsi pogoji
potovanja kot so prevoznik, točni redi letenja, morebitne omejitve pri prenosu, odpovedi, refundiranju ter spremembi imen so razvidni z letalske
vozovnice. Višina morebitnih stroškov odpovedi letalskih vozovnic je v izključni pristojnosti prevoznika.
• Upoštevajte, da morate biti pri čarterskih poletih na letališkem okencu vsaj dve uri pred predvidenim odhodom letala, saj je pri slednjih možen
predčasen odhod. Odgovornosti za pravočasen prihod na letališče in prihod do rezerviranega leta ne prevzemamo. Povračilo stroškov za zamujen
let ni možno. Naši sodelavci oziroma predstavniki organizatorja na letališču vam bodo radi odgovorili na morebitna vprašanja.
• Stranke, ki so na čarterskem poletu rezervirale le letalsko vozovnico (tramper, flightonly...), morajo obvezno do 48 ur pred odhodom letala pri
partnerski agenciji v kraju letovanja potrditi povratni let. Telefonska številka partnerske agencije je razvidna iz potovalnih dokumentov (kart). Pri
golih letalskih vozovnicah transferji niso v ceni.
Nastanitev in želje potnikov:
• V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega - orientacija,
določeno nadstropje...), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Razdelitev sob je v
izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti,
da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe,
da je ponavadi majhna in ima slabšo lego.
• Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje
osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in
je večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi.
• Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 14. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove
goste. Za točne ure prevzema oziroma zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega hotela.
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2.del
Vsebina in oganizacija aranžmaja:
• Naslednja določila veljajo skupaj z določili iz prvega dela Splošnih pogojev le za aranžmaje, kjer kot organizator potovanja nastopa Turistična
agencija Premiki (v nadaljevanju organizator) in za primere iz 3. alineje uvodnega določila 1. dela teh Splošnih pogojev.
• Organizator potovanja jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.
• Organizator bo v popolnosti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije,
sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.).
Cene aranžmaja:
Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v cenikih oziroma programih potovanj v primeru spremembe cen prevoznih
storitev oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana vrednost potovanja. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja
do 10% ni potrebno. V kolikor pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo treba plačati odškodnino.
Spremembe programa:
• Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti, se jim izogniti ali
preprečiti (glej točko VSEBINA IN ORGANIZACIJA ARANŽMAJA).
• Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu
iste ali višje kategorije. Morebitna višja cena nastanitve ne bremeni potnika.
• Letalski prevozniki si pridržujejo pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom, vendar mora biti
potnik o tem pravočasno obveščen.
• Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujemo pravico spremembe programa (vrstnega reda ogledov) v skladu z realnimi
možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa.
Organizatorjeva pravica do odpovedi ali spremembe:
• Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ne
bi bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejema rezervacije,
če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.
• Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev,
ali ko se v primeru odpovedi potnikov v skladu s temi pogoji skupno število potnikov spusti pod minimalno število potnikov, predvideno za
posamezno vrsto aranžmajev. V kolikor na programu ni posebej navedeno minimalno število potnikov, ki je potrebno za izvedbo potovanja, veljajo
naslednja merila:
- za programe »po meri« z vodnikom najmanj 6 potnikov
- za programe »po meri« brez vodnika, najmanj 1 potnik
- za avtobusne aranžmaje do 45 potnikov
- za aranžmaje IT (z rednimi linijami) 25 potnikov.
• Organizator je dolžan potnike o tem obvestiti najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema
nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten plačani znesek.
• Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali 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 organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih
predpisih v potniškem prometu.
• Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
Potnik v teh primerih v razmerju do organizatorja ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega
znižanja cene.
• V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja 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.
Odpoved potovanja:
Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov. V primeru odpovedi se obračunajo naslednji stroški odpovedi:
• 10% vrednosti aranžmaja za odpoved do 30 dni pred odhodom;
• 20% vrednosti aranžmaja za odpoved 29 do 22 dni pred odhodom;
• 30% vrednosti aranžmaja za odpoved 21 do 16 dni pred odhodom;
• 50% vrednosti aranžmaja za odpoved 15 do 8 dni pred odhodom;
• 80% vrednosti aranžmaja za odpoved 7 do 3 dni pred odhodom;
• 100% vrednosti aranžmaja za odpoved manj kot 3 dni pred odhodom, oziroma če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma že po njegovem
začetku, pri čemer se v vrednost aranžmaja ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja.
• V primeru vplačila zavarovanja rizika odpovedi potovanja je potnik upravičen do bistveno nižjih stroškov odpovedi potovanja. Osnovna
informacija je podana v 1. delu Splošnih pogojev v točki zavarovanja rizika odpovedi potovanja; več podrobnosti prejmete na prodajnem mestu
organizatorja.
• Zgornji kriteriji stroškov odpovedi veljajo tudi v primeru odpovedi rezervacije na poizvedbo (RQ-request) opisane v točki PRIJAVE IN VPLAČILA.
• Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
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• V primeru, da so v programu potovanja pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v
programu.
Obveznosti organizatorja:
• Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi
poslovnimi običaji v turizmu.
• Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve.
Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile (glej točko VSEBINA IN
ORGANIZACIJA ARANŽMAJA) ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in
mednarodnimi konvencijami.
• Kadar fakultativne izlete na potovanju organizira lokalni ponudnik, organizator za izvedbo teh izletov ne prevzema odgovornosti.
Prtljaga:
• Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage na letalskih prevozih do določene teže, ki jo določa prevoznik (običajno 15-20 kg). Vsak
preseženi kilogram dovoljene teže potnikove prtljage je potrebno doplačati po ceniku prevoznika. Otroci do 2. leta nimajo pravice do brezplačnega
prevoza prtljage.
• Prevoz prtljage poteka na potnikov riziko. Organizator ne odgovarja za uničeno ali izgubljeno prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage in
dragocenosti iz nastanitvenih objektov (sobe, apartmaji) in prevoznih sredstvih (letal, avtobusov, ladij...). V primeru izgubljene prtljage mora
potnik na kraju samem sestaviti zapisnik s predstavnikom prevoznika in se ravnati po ustaljenih odredbah. Organizator lahko posreduje med
potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli.
•Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem
prometu.
Zdravstveni predpisi in zaščita:
• Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan pravočasno cepiti in si priskrbeti ustrezen
dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o letovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev
pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.
• Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in inozemstvu v obsegu in na način, ki je določen s predpisi
pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred pričetkom potovanja.
Reševanje pritožb:
• Če pride do nekvalitetne in nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva znižanje cene turističnega aranžmaja, če
pa mu je zaradi tega nastala tudi škoda, ima tudi pravico do odškodnine.
• Potnik ne more uspešno uveljaviti znižanja cene, v kolikor v kraju samem takoj ne reklamira neustreznosti storitve pri predstavniku ali vodniku
organizatorja ali ponudniku storitve (npr. hotelirju, prevozniku...). Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavita s
predstavnikom, vodnikom organizatorja ali ponudnikov storitve. Potnik lahko organizatorju potovanja poda zahtevek za znižanje cene oz.
odškodninski zahtevek v pisni obliki v zakonsko določenem prekluzivnem roku po zaključku potovanja, ki v času sprejema teh splošnih pogojev
znaša 2 meseca.
• Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do višine cene aranžmaja oškodovanega potnika; ta omejitev ne velja v primeru
potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal organizator. Organizator je dolžan odgovoriti na zahtevek potnika v roku, ki ga določa
zakon.
• Dokler organizator potniku ne odgovori na njegov zahtevek, ta ne sme terjati znižanja cene ali plačila odškodnine sodnim potem, ali drugim
potem s pomočjo tretjih oseb, prav tako se ta za ta čas zavezuje opustiti dajanja informacij medijem. V primeru kršitve opustitve obveze dajanja
informacij medijem potnik dolguje organizatorju pogodbeno kazen v višini polovice vrednosti skupne pogodbene cene z njegove strani izbranega
turističnega aranžmaja, je pa organizatorju tudi sicer odškodninsko odgovoren.
• V kolikor organizator potovanja potniku ne poda dokončnega odgovora na njegov zahtevek v roku 3 mesecev od prejema zahtevka, je potnik
razbremenjen obvez iz prejšnjega odstavka.
Sodna pristojnost:
Za reševanje morebitnih sporov, ki jih pogodbeni stranki sporazumno ne bi mogli rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 3.1.2020
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