
T W I N 

  

turistična agencija, Robert Urekar s.p. 

Sedež: Sela 101, 8257 Dobova, RUJP Brežice, mat.št. 5513232, identifikacijska št. SI76870383 

mobilni telefon v nujnih primerih: 040 187 831 (za klice in SMS sporočila) 

  

Poslovalnica: 

Zemljemerska ul. 12 

1000 LJUBLJANA 

tel.: 040187830  

  

  

NAVODILA ZA ODHOD NA EKSKURZIJO V  

(prosimo, da jih pozorno preberete in nas v primeru nejasnosti pokličete) 

  

  

LONDON, 8.11. - 12.11.22 

  

1. Čas in kraj odhoda: v torek, 8.11., ob 6.00 uri izpred Gimnazije Celje – Center. Prosimo vas, da ste na 

kraju odhoda 10 minut pred načrtovanim odhodom. Sledi avtobusni prevoz na letališče JP Ljubljana. Polet 

z letalsko družbo Wizzair ob 10.15 uri, s pristankom na letališču London Luton ob 11.45 uri. Povratek bo 

v soboto, 12.11., z letališča London Luton ob 6.25  uri (letalski prevoznik Wizzair), s pristankom na 

letališču JP Ljubljana ob 9.40 uri. Sledi transfer pred Gimnazijo Celje – Center, s prihodom ob predvidoma 

11.30 uri. 

  

2. Vaš vodnik bo: ROBERT UREKAR 

Skrbel bo za to, da bo vaše potovanje varno, informativno in zanimivo. 

  



3. Covid omejitve pri potovanju: Za izlet ni več potrebno izpolnjevanje PCT pogoja. Vsi udeleženci 

prehajajo slovensko mejo in vstopajo v Veliko Britanijo brez omejitev in brez obveznih testov (ne glede na 

to ali so, ali niso cepljeni, oz. so prebolevniki). 

  

4. Pooblastilo staršev: Ob vstopu v Veliko Britanijo ima mejna policija pravico preveriti, ali ima 

mladoleten otrok (ki ne potuje v spremstvu starša) dovoljenje staršev za potovanje, zato vam v priponki 

(datoteka v wordu) pošiljamo izjavo v angleščini.  

Podatke, ki so v izjavi označeni odebeljeno, prosimo, zamenjajte z vašimi podatki, jo natisnite ter 

podpišite. Izjavo obvezno prinesite s seboj na odhod v torek, 8.11. Z izjavo potrdite, da ste eden od staršev 

svojega otroka, navedete otrokove podatke (prosim vpišite podatke o potnem listu, ki ga bo udeleženec 

imel s seboj) in dovoljujete, da potuje z vodnikom, Robertom Urekarjem. Prav tako je na kratko opisana 

pot potovanja.   

  

5. S seboj ne pozabite vzeti:   1. veljavnega slovenskega potnega lista (priporočamo, da naredite tudi 

kopijo dokumenta ter jo vzamete s seboj) 2. pooblastilo staršev (dopis v angleščini, ki je priložen – obvezno 

za mladoletne) 3. žepnine (angleške funte, ki jih kupite doma; s seboj lahko vzamete tudi predplačniško 

kartico – veza naše e-sporočilo z dne 29.9.) - cca. 80 GBP (za ostalo prehrano in kakšen manjši spominek) 

+ 35 GBP, če ste se odločili za Madame Tussaud’s in/ali 25 GBP, če ste se odločili za muzikal Mamma 

Mia!  4.  eno FFP2 in vsaj 3 običajne zaščitne maske ter razkužilo za roke 5. hrano za prvi dan 

potovanja 6. običajen toaletni pribor in brisačo ter veliiiko dobre volje. Obutev naj bo udobna in uhojena. 

Temperature v Veliki Britaniji so podobne kot pri nas, a je pogosto vetrovno. 

  

6. Zdravstveno zavarovanje:  Za vse udeležence bo za celoten čas potovanja izven Slovenije sklenjeno 

zavarovanje TUJINA zavarovalnice Generali (zavarovalna vsota 30.000 

€,) https://www.generali.si/zavarovanje-za-tujino.   

  

7. Dovoljena prtljaga: Vsak udeleženec lahko s seboj na potovanje vzame en manjši kos ročne prtljage v 

največji velikosti 40 x 30 x 20 cm (predlagamo, da gre za manjši nahrbtnik, ki ga bo uporabljal/a vsak dan 

pri ogledih). 

S seboj lahko vzamete tudi en večji kos ročne prtljage do 10 kg v največjih merah 55 x 40 x 23 cm (to so 

zunanje mere, vključno s koleščki in ročajem). Oba kosa ročne prtljage (manjši in večji kos) morate na 

letališču imeti ves čas s seboj in (z obema kosoma) greste nato tudi na letalo (zato ročna prtljaga: nosite jo 

v rokah). Z obema kosoma ročne prtljage je najprej potrebno skozi varnostno kontrolo (rentgen), kjer je 

pred pregledom iz ročne prtljage potrebno vzeti vrečko s »tekočinami«. V ročni prtljagi ne sme biti ostrih 

predmetov (npr pilica, škarjice ipd), prav tako morate vse »tekočine« zapakirati v eno prozorno vrečko, ki 

jo je možno enostavno zapreti in odpreti s tesnilom/zip-om v največjih dovoljenih merah 20 x 20 cm. 

Enostavno pomeni, da vrečka ne sme biti popolnoma polna, ker se sicer lahko zgodi, da poči/se raztrga in 

takšna ne more skozi varnostno kontrolo (za ta primer s seboj vzemite dodatno rezervno vrečko). V ročni 

prtljagi so dovoljene tekočine v embalažah do 100 gr/ml. Pod »tekočine« razumejo na letališču vse 

tekočine (npr šampon, gel, razpršila, deodorante, prah, plin, ličila, kreme, šminke in podobno). V prozorno 

vrečko morajo torej skoraj vse »zadeve«, ki jih uporabljate v kopalnici (izjema so le predmeti v trdem 

stanju npr. zobna ščetka, robčki ipd). Ko pridete na letalo, morate večji kos ročne prtljage pospraviti v 

predal nad vašim sedežem, v kolikor ni več prostega mesta, je treba poizkusiti pri sosednjih vrstah. 

Pri mehkih torbah, prosimo, upoštevajte, da se njene mere lahko občutno povečajo, v kolikor jo »do 

konca« napolnite (pustite nekaj prostega/praznega prostora). V kolikor imate kovček, prosimo, preverite, 

https://www.generali.si/zavarovanje-za-tujino


da so navedene mere zunanje mere (vključno s koleščki in ročajem). Kovček/torbo mora udeleženec znati 

enostavno odpreti in zapreti (v kolikor je kovček tako poln, da ga težko odprete/zaprete, prosimo, da 

kakšen kos prtljage odstranite). Na letališčih so različno strogi pri preverjanju prtljage. V izogib 

nevšečnostim na letališču in visokim dodatnim stroškom, v kolikor vaša prtljage ne ustreza zgoraj 

navedenim pogojem, vas prosimo, da doma v miru NATANČNO preverite, ali je prtljaga, ki jo imate s 

seboj, ustrezna (v kolikor na letališču ugotovijo, da mere vaše prtljage niso ustrezne, je na kraju samem 

potrebno poravnati visoke dodatne stroške za prevoz prtljage, tudi do 80 €/GBP v eno smer).  

  

8. Namestitev:  Nastanjeni boste v mladinskem hotelu YHA London Lee Valley, Windmill Ln, Cheshunt, 

Waltham Cross, EN8 9AJ. 

  

9. Posebnosti:  V Veliki Britaniji morate za uporabo evropskih električnih aparatov uporabiti adapter, ki 

ga lahko kupite doma ali na letališču v Londonu (cca. 6-12 GBP). Iz Velike Britanije kličete v Slovenijo 

00386 + omrežna skupina brez ničle + naročniška številka. Pri svojem ponudniku mobilne telefonije, 

prosimo, preverite količino zakupljenih minut oz. prenosa podatkov v Veliki Britaniji.  

  

“We wish you a memorable stay in London!” 

  

POMEMBNO! Ta navodila in pooblastilo staršev obvezno prinesite s seboj na odhod, 

SICER NASTOP POTOVANJA NE BO MOŽEN. 
 

 


