
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

SEKRETARIAT GENERALNEGA SEKRETARJA 

Služba za splošne zadeve 
Oddelek za podporo 

Vkov testa 59, 1000 Ilubljana 

Priimek in ime 
davčna številka 

RS 

T:. 01 471 

F, 01 431 92 28 

E glavna pisarna0mors,si 

wvw mars S1 

PRIJAVNICA 
za letovanje v namestitvenih objektih MO RS 

, datum rojstva 
  , 0Elorgan v sestavi (zaposlitev)  

, število let skupne del. dobe , število let del. dobe na MO 
  službena tel. št   oz. upokojenec MO RS od dne 

drugo (npr. pog. rez., člani društva upok. ...) 

Obvestilo o letovanju želim pr jeti na naslov 

Low.a.nne §t pcma s pouno § 

Tel. št. doma: , št. GSM: 

Letovati želim vina 
vIna od 

do ali 
do 

Prijavljam ke (navedite osebe, ki bodo na odd-hu z vami. npr ŽCR drug;) 

PRll EK IN IME ROJSTNI IATUM SOR. RAZMERJE ZAPOSLITEN/10 (oko 

Navedh.e. ali j otrok pred I ki (P ), šalaki (O oziroma tudenL 

Zakonec, zaposlen v MO RS (obkrožite): DA NE 

Število letovanj v namestitvenih objektih v zadnjih dveh letih (obkrožite številko): 
i V objektih še nisem letoval, 
2 Letovanje v sezoni mi je bilo odobreno enkrat. 
3. Letovanje v sezoni mi je bilo odobreno dvakrat ali večkat. 

Drugo — opombe uporabnika: 
Vpišite podatke, za katere menite, da so pomembni za odobritev vašega oddiha, npr.: 
zdravstveno stanje prijavitelja oz, druž. člana (priložite dokazilo), kolektivni dopust (priložite 
dokazilo). ipd. 

lde Ifikajsiašt. a DDV: (S 47976457, IS. 5268923000, TRR' 01100-637 4 



Način plačila (obkrožite številko): 

Znesek letovanja bom poravnal z odtegljajem pri plači (velja za aktivne delavce MO 
RS), 

2„ Znesek letovanja bom poravnal po položnici (velja za tiste, katerih izplačevalec ni MO 
RS: npr. upokojenci, porodniški dopust, člani društva upokojencev MORS, pogodbeni 
rezervisti, ZWS). 

S podpisom te pnjavnice dovoljujem Ministrstvu za obrambo, da odi pocatie zaradi razporejanja etovanj.vodenja 
evidence in zasedenosti namestIlventh objektov rtertis.trstva. 

Datum:  Podpis: 

Osebni podatki se bodo skladno z Zakonovn o varstvu osebnih podatkov in PraVilnikorn o vodenju in varovanju osebnih 
podatkov v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije hranili In uporabljali izključno za namen vodenja evidence 
letovanj v namestitvenih objektih liilinistrstva za obrambo. Republike Slovenije. 
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