
 
 

Celje, 8. 9. 2020 

 

 

Spoštovani starši, dragi dijaki in dijakinje,  

OIV-ekskurzije po Evropi, ki smo jih z aprila 2020 v dobri veri, da bo koronakriza vendarle počasi 

izzvenela, prestavili na drugi teden v oktobru 2020, moramo žal znova prestaviti.  

Upoštevajoč trenutno epidemiološko situacijo v Sloveniji in po Evropi, smo po temeljitem premisleku 

in skrbnem posvetu z nekaterimi zdravniki ter turističnimi agencijami, ki bi te ekskurzije izvedle, prišli 

do spoznanja, da v tem času nima smisla z glavo riniti skozi zid. Tveganja so velika, tako z zdravstvenega 

kot s finančnega vidika, odgovornost  pa ogromna. Če vztrajamo pri izvedbi ekskurzij v tem času, si vi 

kot plačniki in udeleženci, agencije kot izvajalke, I. gimnazija pa kot pobudnica lahko nakopljemo celo 

vrsto problemov. 

Predlagamo, da ekskurzije ponovno prestavimo, in to na že prvotno dogovorjene aprilske datume. Z 

drugimi besedami: ekskurzije bi izvedli aprila 2021, če bodo razmere to dopuščale. V istih terminih, kot 

smo jih načrtovali aprila 2020. Turistične agencije se zelo trudijo, da se cene zaradi spremembe termina 

ne bi bistveno povišale.  

Smo šola, ki se vedno iskreno trudi za dobre odnose s svojimi dijaki in starši. Zato na tem mestu moram 

povedati, da nam nikakor ni lahko pri teh zahtevnih in zapletenih odločitvah. Zavedamo se, da je 

ponovna prestavitev ekskurzij za vas na eni strani razočaranje, na drugi pa zastavlja resno vprašanje, 

kaj je in kaj bo z vašim denarjem. V imenu agencij vas trenutno lahko le potolažim, da vaš že vplačani 

denar ni izgubljen ali zapravljen. Ekskurzija, na katero ste se prijavili, bo izvedena v skladu s programom 

in v okviru prvotne cene.  

Vse vas prosim za razumevanje in potrpljenje. Ne prepustimo se nejevolji in paniki, ne odjavljajmo se. 

Spomladi bo zagotovo boljše stanje, kot je trenutno. Če pa se kdo vendarle želi odjaviti, to seveda ni 

prepovedano. O tem naj se dogovarja s konkretno agencijo. Šola po finančni plati z ekskurzijami nima 

nič, si pa želimo in si v tem smislu pošteno prizadevamo, da nihče ne bi bil na izgubi.  

dr. Anton Šepetavc, ravnatelj 


