
 
 
 
 
Agencija Oskar, d.o.o.  
 

Agencija Oskar, d.o.o., Hafnarjeva pot 2ª , 4000 Kranj, Tel: +3864 2014-338, 339 Fax: +3864 2014-331  

E-Mail: info@agencija-oskar.si, www.agencija-oskar.si 

ID: SI65090934, TRR: 03138-1061094333 SKB BANKA, d.d. Kranj, št. licence: 128 in 129, IATA agent št. 77-32092 

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka: 1/06544/00, osnovni kapital: 38.763,00 EUR 

Prijavnica za potovanje: 

Pohodniški Baltik in Helsinki 10 dni 
 

02. – 11. julij oz. 03. – 12. julij 2020 
*točen datum odhoda je odvisen po potrditvi voznega reda letal 

Posebna ponudba za skupino PD PT LJUBLJANA 
 
Ime in Priimek: 
(enako kot v potnem listu) 

 

Naslov - Ulica in hišna št.: 
 
Kraj bivanja in poštna številka: 
 

 
 
 

Datum in kraj rojstva potnika: 

 
 

E-mail naslov: 
 

 

Telefon / GSM: 
 

 

ŠTEVILKA TRR:  
(v primeru obročnega odplačevanja) 

 

Želim vplačati zavarovanje rizika 
odpovedi 4,56%: 

DA                                        
 

NE 

Nastanjen želim biti v:  

(obkrožite želeno možnost) 
1/1 (doplačilo) 1/2 (ločeni ležišči) 1/2 (zakonsko ležišče) 

V dvoposteljni sobi bom s: (če 
sopotnika  še nimate, pustite prazno) 

 
 

Želim plačilo po naslednjih 
plačilnih pogojih: 

(obkrožite želeno možnost) 
 

 
A 

 
Plačilo v celoti ob prijavi 
(2% gotovinski popust) 

 
B 

 
30% ob prijavi 

70% 10 dni pred 
odhodom 

 

 
C 

 
10 obrokov                                      

do 15.07.2019 10 %; 
Ostalih 9 obrokov vsakega 18. v 

mesecu. Obroke bom zavaroval(a) s 
(obkrožite):      1. čeki       2. trajnik 

 
 

Način plačila: na osnovi izpolnjene prijavnice Agencija Oskar izda račun za udeleženca na njegov naslov oz. na naslov drugega plačnika, če je 
naveden. Mladoletne osebe ne morejo biti plačniki računa. Plačnik potovanje plača neposredno Agenciji Oskar v skladu z izbrano možnostjo. Številka 
računa ter drugi podatki za plačilo bodo razvidni iz računa.  
 

 
Prijave in plačila: do torka, 2. julija 2019 oz. do zasedenosti prostih mest. 

Prijavnico pošljite ali jo dostavite osebno v pisarno društva na naslov: Planinsko društvo Pošte in Telekoma 
Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. Na osnovi prijavnice prejmete račun.  
 

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, ter da 
 sem seznanjen(a) s programom potovanja ter Splošnimi pogoji poslovanja Agencije Oskar d.o.o, Kranj in jih sprejemam.  
 sem seznanjen(a), da izpolnjena in podpisana prijavnica pomeni sklenitev pogodbe v skladu s splošnimi pogoji in je obligatorne narave enako kot 

izdani račun. 
 v kolikor ne želim enoposteljne sobe, se bo Agencija Oskar potrudila  poiskati  drugo osebo, ki bo z menoj v sobi. V kolikor Agenciji Oskar ne uspe 

poiskati ustrezne osebe, bo doplačilo za 1/1 sobo zaračunano pred odhodom. 
 Izpolnjujem zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na planinskih pohodih po programu in imam plačano članarino pri 

PD Pošte in Telekoma Ljubljana. 
 

Predlagamo, da fotokopijo izpolnjene prijavnice shranite za vašo osebno dokumentacijo.  
 
 
Datum:....................................                Podpis:...........................................  
 


