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Prijavnica: 

Vodniška šola Agencije Oskar 2015 (domači del) 
 
Ime in priimek: 
(enako kot v dokumentu - potni list 
oz. osebna izkaznica) 

 

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

 

Kontaktni telefon (GSM): 
 

 

E-mail naslov: 
 

 

Datum in kraj rojstva potnika: 
 

 

PLAČNIK RAČUNA – Ime in priimek, 
naslov, ID za DDV  (v primeru, da 
račun plačuje druga fizična ali 
pravna oseba): 

 

Datum, kraj in država rojstva 
PLAČNIKA RAČUNA 

   

ŠTEVILKA TRR (v primeru 
obročnega odplačevanja): 

 

Želim plačilo po naslednjih plačilnih 
pogojih: 
(obkrožite želeno možnost) 
 

 
A 
 

Plačilo v celoti ob prijavi 
 

 
B 

10 obrokov 
do 15.11.2014 10 %; 

Ostalih 9 obrokov vsakega 18. v mesecu. Obroke bom 
zavaroval(a) s (obkrožite):              1. čeki 

       2. trajnik  

Prehrana: OBIČAJNI VEGETARIJANSKI DRUGO:___________ 
Način plačila: na osnovi izpolnjene prijavnice Agencija Oskar izda račun za udeleženca na njegov naslov oz. na naslov plačnika, če je naveden. 
Plačnik potovanje plača neposredno Agenciji Oskar v skladu z izbrano možnostjo. Številka računa ter drugi podatki za plačilo bodo razvidni iz 
računa.  
 
Prijava: prijavnico dostavite do 24. oktobra 2014 oz. do zapolnitve prostih mest na naslov: 
Agencija Oskar, d.o.o., Gregoričeva ulica 7, 4000 Kranj, E-mail: info@agencija-oskar.si, Fax: 04/2014-331 
 
S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, ter da 

• sem seznanjen s programom izobraževanja ter Splošnimi pogoji poslovanja Agencije Oskar d.o.o, Kranj in jih sprejemam.  
• sem seznanjen, da izpolnjena in podpisana prijavnica pomeni sklenitev pogodbe v skladu s splošnimi pogoji in je obligatorne narave enako 

kot izdani račun. 
Predlagamo, da fotokopijo izpolnjene prijavnice shranite za vašo osebno dokumentacijo.  

 
 
                                          Podpis udeleženca: 
 

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

Vodniška šola Agencije Oskar 2015 (vodniško potovanje) 
informativna prijava 

 
Nameravam se prijaviti na vodniško potovanje v Turčijo 6. – 15. marec 2015:  DA            NE 
 
Prijava na vodniško potovanje je informativnega značaja. Razpisu za vodniško potovanje bo priložena posebna prijavnica za dokončno prijavo.  
 
 
                                          Podpis udeleženca: 
 

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


