
 

 

 

P R I J A V A   Z A   L E T O V A N J E  
 

V POČITNIŠKI HIŠICI I 18 AQUALUNA–TERME OLIMIA V PODČETRTKU 
 
Priimek in ime prosilca: _________________________________________ roj. ________________, 

zaposlen v ______________________________________________________________________ član 

območnega odbora _____________________________ telefon v službi _______________, telefon 

doma / GSM _________________, e-pošta____________________________________želim letovati v  

 TERMINI LETOVANJA 

          I. TERMIN                            II. TERMIN                             III. TERMIN 

Hišica 
I 18 

 

OD ……………………………… 

 
DO ……………………………… 

 

OD ……………………………… 

 
DO ……………………………… 

 

OD ……………………………… 

 
DO ……………………………… 

 

Z menoj bodo letovali še: 

Zap. št. Priimek in ime Datum rojstva sorodstveno razmerje 

1       

2       

3       

4       
 

OBVEZNO IZPOLNI PROSILEC   
 

  
Merila za točkovanje 

OBKROŽI  ALI VPIŠI Število točk 
(IZPOLNI ODBOR) 

A. skupna delovna doba (na dan 31.12.) ………… let  

B. zakonec član SŽTS DA   /   NE  

C. *) otroci do 18. leta starosti ……………  

D. *) otroci, ki se šolajo do 19. leta starosti **) ……………  

E. letoval prejšnje leto - točke se odštejejo pri 
letovanju v času šolskih počitnic (jesenske, 
Božično-novoletne, zimske, prvomajske, 
poletne) 

DA   /   NE 
……………. 

(mesec letovanja) 

 

 
 

 *) pri točkovanju pod C. in D.- največ 25 točk  
**) točkuje se samo v času šolskih počitnic 

SKUPAJ TOČK  

Pravilnik o počitniških enotah SŽTS je na spletni strani SŽTS. 

 

Strinjam se, da se mi strošek letovanja odtegne pri obračunu plače v:  
          

a) enem obroku    b) treh obrokih (nad pet dni) 
 

S podpisom jamčim za resničnost podatkov in dovoljujem, da se le-ti uporabljajo pri delitvi terminov.  

 
Datum: ………………………….   Podpis: ………………………………………… 

 
OPOMBA: Obvezno izpolniti  odstopno izjavo. – OBRNI! 

 
SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA TRANSPORTA SLOVENIJE 

Trg OF 7, 1000 LJUBLJANA, tel. (01) 29 12 591, fax (01) 23 13 424, E-pošta: sindikat.szts@slo-zeleznice.si 
TTR 02222-0012021070, Identifikacijska številka: SI79076181 

obkroži  



 

-2- 
 

SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA  
TRANSPORTA SLOVENIJE 
Trg OF 7 
LJUBLJANA 

Izpolni odbor        

       NAPOTNICA  
 

       ODSTOPNA IZJAVA 

 
 
 
 

ODSTOPNA IZJAVA  
 
 
Priimek in ime _____________________________________________________________ 

  

zaposlen _________________________________________________________________ 
(naziv delodajalca) 

 
naslov: obračun plač ________________________________________________________ 

(točen naslov izplačevalca plače) 

 
stanujoč __________________________________________________________________ 

(ulica, hišna št., poštna številka, kraj) 

dovoljujem računski službi, da  mi strošek letovanja v počitniški hišici v termalnem parku 

Aqualuna v Podčetrtku, ki je last Sindikata železniškega transporta Slovenije, odtegne od plače. 

 

Na podlagi odstopne izjave člana sindikata - bomo, - ne bomo  strošek letovanja nakazovali 

na transakcijski račun Sindikata železniškega transporta Slovenije številka                                 

SI 56 0222 2001 2021 070.  

 

Strošek letovanja bomo nakazovali obročno v 3.  mesečnih zaporednih obrokih v 

znesku........................................€ oz. v enkratnem znesku ……………….………………………..€. 

Prvi obrok zapade v plačilo  .................................... in zadnji obrok  .................................. 

Delodajalec se bo zavezoval po Zakonu o izvršbi in zavarovanju kreditne obveznosti po 133. in 135. 

členu.                                                                     

                                                                       Pooblaščena oseba 

                                                                          1.)……………………………………….          žig 

                                                             2.)………………………………………. 

                                                            Datum:………………………………. 

 

 

V kolikor mi računska služba omenjenega dolga ne bo mogla odtegniti, se 
zavezujem, da bom dolg poravnal sam na račun SŽTS  SI 56 0222 2001 2021 070. 
 
 
 

Datum: ________________       Podpis prosilca: ___________________ 

 

 


