
Skladno s 6. členom Pravilnika o počitniških zmogljivostih Sindikata železničarjev Slovenije izpolnjujem naslednjo 

PRIJAVO 
(niso člani Sindikata železničarjev Slovenije ) 

ime in priimek rojen telefon 

naslov (ulica, poštna številka in kraj) 

e-pošta Zaposlen: podjetje, služba in kraj opravljanja dela 

ŽELIM LETOVATI V POČITNIŠKIH ZMOGLJIVOSTIH SŽS V: 

kraj letovanja 

čas letovanja 
prvi termin rezervni termini 

od do od do od do 
TERME ČATEŽ 
TERME OLIMIA 
AVTOKAMP VINICA 
PODKOREN 

KRK - Njivice 

Z MENOJ BODO LETOVALI TUDI: 

zap. št. ime in priimek datum rojstva sorodstveno razmerje 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

TOČKOVANJE: 

skupna delovna doba let 
otroci do 19 let število 
zaposlen na SŽ DA* NE* 
počitniške zmogljivosti uporabil lani v sezoni DA* NE* 
počitniške zmogljivosti uporabil pred 2 letoma v sezoni DA* NE* 
počitniške zmogljivosti uporabil pred 3 leti ali še nikoli DA* NE* 

*ustrezno obkroži Skupaj točk 

(ustrezno obkroži) 
Strinjam se, da se mi strošek letovanja odtegne pri obračunu plače v: 

a)enem b)dveh c) treh c) štirih zaporednih mesečnih obrokih. 

(ustrezno obkroži) 
Zavezujem se, da bom strošek letovanja poravnal po položnici v: 

a)enem b)dveh c) treh c) štirih zaporednih mesečnih obrokih, 

s tem, da bom pred začetkom koriščenja počitniške kapacitete poravnal najmanj polovico cene letovanja. 

Datum: Podpis: 

S podpisom jamčim za resničnost podatkov in dovoljujem, da se le ti uporabljajo pri delitvi počitniških zmogljivosti. 
Upoštevane bodo samo popolne in čitljivo izpolnjene prijave. Sankcije za neresnične podatke so navedene v 13. členu 
Pravilnika o počitniških zmogljivosti SŽS. SŽS izjavlja, da se bodo pridobljeni osebni podatki varovali v skladu z Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/2004) in Pravilnikom SŽS o varstvu osebnih podatkov.

PAG - Vidaliči 
MAKARSKA - Baška Voda 

Posamezni termini letovanja (razen termini na morju) trajajo 7 dni in sicer od petka do petka. Termini letovanja v počitniških enotah na morju trajajo 
10 dni. Termini v sezoni so naslednji: (24. 6. – 4. 7.), (4. 7. – 14. 7.), (14. 7. – 24. 7.), (24. 7. – 3. 8.), (3. 8. -13. 8.), (13. 8. – 23. 8.) in (23. 8. – 2. 9.).
Če termin na morju izven sezone ostane prost po razpisu, potrdimo tudi termine, ki so krajši, vendar ne manj kot 5 dni.




