
PRIJAVNICA ZA LETOVANJE 
 

Priimek in ime ______________________________________________________________________ 

 

zaposlen(a) v FU/GFU oddelek_________________________________________________________ 

 

član SCS OS FU ____________________________________________________________________ 

 

Naslov ____________________________________________________________________________ 

 

Telefon doma ali v službi: _____________________  GSM __________________________________ 

 

Osebe, ki bodo letovale: 

 

Zap. 

št. 

 

IME IN PRIIMEK 

 

BIVALIŠČE 
LETO 

ROJSTVA 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

Prijavite vse, ki bodo letovali z Vami, ne glede na starost otrok.   

 

Letovati želim   v (obkroži)     kamp Indije – Banjole       ali       kamp Čikat – Mali Lošinj 

  

v  času od  _____________________________ do_______________________________________ 

  

Posebne želje : ___________________________________________________________________ 

 

Ceno letovanja bom poravnal(a) pred začetkom letovanja na TRR št. SI56 6100 0000 1780 588 po 

izdanem računu in sicer (obkroži): 

 v enkratnem znesku oziroma  

 v zaporednih mesečnih obrokih  

 

ODPOVED LETOVANJA:  

Strinjam se, da bom v primeru odpovedi letovanja poravnal stroške, nastale zaradi odpovedi, v skladu 

s 6. členom Pravil za uporabo počitniških kapacitet. 

 
»Najem počitniške kapacitete se lahko pisno odpove, takoj po nastopu razloga, plačana akontacija oziroma celotni znesek za letovanje pa se 
vrne kandidatu: 

- če je zbolel sam ali njegov družinski član, 

- če ga je prizadela elementarna nesreča, 
- če ga je doletela višja sila povezana s Covid-19 (obvezna karantena ob vstopu, popolna zapora meje, prepoved opravljanja nastanitvenih 

  dejavnosti ali uvrstitev Hrvaške na rdeč seznam) 

- če je imel smrten primer v družini, 
- če je imel službeno obveznost. 

Nastop razlogov iz 1. in 5. alineje mora kandidat izkazati z zdravniškim potrdilom, oziroma potrdilom direktorja finančnega urada. 

V primeru razlogov iz 3. alineje kandidat dobi povrnjen neizkoriščen del letovanja, ki ga izkaže z računom o plačilu turistične takse. 
 

Stroški neupravičene odpovedi letovanja, kamor sodi tudi strah pred širjenjem bolezni Covid-19 oziroma okužbo z njo, so odvisni od časa, v 

katerem je predloženo pisno obvestilo o odpovedi: 
- od 20 do 11 dni pred začetkom letovanja    20%  cene letovanja 

- od 10 do 4 dni pred začetkom letovanja    50 % cene letovanja 

V primeru, da kandidat v času do 3 dni pred dnevom začetka letovanj pisno ne odpove letovanja, da ga odpove na dan odobrenega začetka 
letovanja oziroma kasneje ali, da se letovanja ne udeleži, mora plačati celotni znesek cene letovanja.« 

 

Datum: _______________________                     Podpis prosilca(ke):__________________________ 


