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Predmet: PRIJAVNICA (izpolniti z velikimi tiskanimi črkami) 

 

Podpisani-a:   ____________________________________________,  Davčna številka:__________________________________, 

stanujoč-a (ulica, hišna št., pošta):____________________________________________________________________________, 

telefon (GSM):___________________________,  e-naslov: _________________________________________________________, 

     

Prijavljam se za počitnikovanje (označite): 

 

o KRANJSKA GORA   v enoti s  ________ ležišči (izberi 3, 4, 5 ali 6 ležišč in vpiši št.) 

o ROGLA                      

o TERME OLIMIA  

o TERME ČATEŽ 

o ČERVAR 

o IZOLA 

o PAG (GAJAC) 

    OD _______________________ DO _______________________ 

 

Počitnikovali bodo (vpišite v tabelo): 

Priimek in ime   Leto rojstva 

  

  

  

  

 

Pri Intereuropi sem organizirano letoval(a): 

Kranjska gora __________________, Rogla ________________, Terme Olimia __________________, 

Terme Čatež __________________,  Červar ________________,  Izola ________________, Pag (Gajac) __________________. 

 

Z izpolnitvijo te prijavnice in podpisom se obvezujem, da bom ravnal(a) po navodilih strokovne službe (napotnica), v 

skladu s Pravilnikom o koriščenju počitniških enot ter poravnal(a) morebitne stroške, ki bi nastali zaradi neizkoriščenosti 

termina ali morebitne škode.  

 

Odpoved ali prekinitev počitnikovanja: 

Odpoved počitnikovanja v počitniških enotah družbe je možna najmanj 15 dni pred pričetkom, le-to je potrebno  

sporočiti strokovni službi družbe.  

V primeru nekoriščenja počitniških enot  ali  prekinitve  (npr. slabo vreme) se koristniku obračuna ½ stroškov.  

o Seznanjen-a sem s tem, da bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene 

namene ter, da se osebni podatki hranijo do namena za katerega se uporabljajo. 

o Izrecno, ne glede na omejitve izvršbe na podlagi 102. in 135. člena ZIZ dovoljujem, da delodajalec v breme moje (tudi 

76% minimalne) plače izvrši odtegljaj letovanja, in sicer v korist Intereuropa d. d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper. 

 

Datum:      __             Podpis: _________________________________  

 

IZPOLNJENO IN PODPISANO PRIJAVNICO POŠLJITE NA NASLOV: POŠTA SLOVENIJE d. o. o., OE Nabava 

in nepremičnine, Oddelek nabava, ga. Vanda LUKMAN, Slomškov trg 10, 2000 Maribor ali na e-naslov: 

vanda.lukman@posta.si  

mailto:vanda.lukman@posta.si

