Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 460-13/2001-7 z dne 23. 4. 2002 in 112. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 114/07, 99/09, 3/13 in 81/16), izdajam

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POČITNIŠKI
DEJAVNOSTI
1. člen
(1) V tretjem odstavku 12. člena se beseda »lahko« zamenja z besedo »praviloma« in črta se
besedna zveza »ali manj«.
(2) V četrtem odstavku 12. člena se na koncu odstavka doda besedilo »Prav tako se lahko
oddajo za krajše obdobje počitniške enote, ki v sezoni niso bile vključene v razpis.«.
2. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Izven sezone se lahko počitniška enota odda:
− državnim organom oziroma javnim uslužbencem, ki so tja napoteni po nalogu
državnega organa;
−
pravnim osebam
javnega
in
zasebnega prava;
− humanitarnim organizacijam za humanitarne namene, v kolikor so za to izkazani
posebej utemeljeni razlogi.
(2) Z navedenimi pravnimi subjekti se lahko za čas letovanja sklene pogodba.«.
3. člen
V tretjem odstavku 16. člena se na koncu odstavka doda besedilo »Prijavi lahko toliko oseb, kot
ima enota razpoložljivih ležišč.«.
4. člen
V tretji točki drugega odstavka 17. člena se besedilo spremeni tako, da se besedilo »če je
letoval cel termin« nadomesti z besedilom »če mu je bilo dodeljeno letovanje za celoten
termin določen v razpisu«.
5. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(1) Letovalec, ki mu je bilo dodeljeno letovanje izven sezone, lahko vloži prošnjo za zamenjavo
termina letovanja pod pogojem, da se lokacija letovanja ne spremeni.
(2) Prošnjo mora strokovni službi posredovati najkasneje en delovni dan pred odobrenim
terminom letovanja in od strokovne službe pridobiti odobritev zamenjave.
(3) V primeru nižje cene strokovna služba razlike ne vrača.«.
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6. člen
Za prvim odstavkom 25. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Nastop oziroma začetek letovanja je prvi dan odobrenega termina letovanja.«.
7. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo v tabeli spremeni tako, da se besedilo »10% cene
letovanja« nadomesti z besedilom »brez stroškov odpovedi letovanja«.
8. člen
(1) V prvem in drugem odstavku 27. člena se črta besedilo »oziroma izjemne službene
zadržanosti«.
(2) V drugem odstavku 27. člena se črta besedna zveza »administrativne stroške«, prav tako se
odstotek »30%« spremeni v »20%«.
9. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(1) V primerih nujne službene zadržanosti nosilca letovanja lahko letovalec, ki je zaposlen v
organih državne uprave, odpove letovanje vse do nastopa letovanja. Glede obstoja nujne
službene zadržanosti letovalec predloži izjavo delodajalca o nujni službeni zadržanosti, ki jo
podpiše predstojnik organa državne uprave.
(2) V kolikor letovalec predloži potrdilo iz prejšnjega odstavka, se stroški odpovedi ne
zaračunajo.«.
10. člen
V tretjem odstavku 28. člena se besedilo spremeni tako, da se na koncu odstavka besedilo »se
prosilcu zaračunajo administrativni stroški v višini 30%« nadomesti z besedilom »mu strokovna
služba zaračuna 20% cene letovanja.
11. člen
(1) V prvem odstavku 29. člena se za številom »27.« postavi vejica in doda besedilo »27.a«.
(2) V drugem odstavku 29. člena se po besedi »zaključi« doda besedilo »ali kasneje nastopi«.
12. člen
Besedilo 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(1) Letovalec je ob prihodu dolžan preveriti stanje počitniške enote.
(2)V kolikor letovalec ob prihodu ali med letovanjem ugotovi nepravilnosti (pomanjkljivosti
glede vzdrževanja ali čistoče) oziroma okvaro v počitniški enoti ali na skupnem delu, ki
onemogočajo ali omejujejo uporabo počitniške enote ali lahko povzročijo večjo škodo na
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počitniški enoti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti recepcijsko službo in prvi delovni dan
strokovne službe, tudi slednjo.
(3) Če tega ne stori, se šteje, da se je strinjal s pomanjkljivostmi in s tem izgubi pravico do
vložitve reklamacije iz 36. člena tega pravilnika. Prav tako odgovornosti za nepravilnosti in
okvare, ki bi bile ugotovljene po njegovem odhodu iz počitniške enote, ne more prenesti na
predhodnega letovalca.«.
13. člen
Za prvim odstavkom 35. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Letovalec je dolžan poravnati tudi stroške čiščenja, če se ugotovi, da ob odhodu počitniške
enote ni ustrezno očistil.«.
14. člen
(1) V tretjem odstavku 36. člena se število »15« nadomesti s številom »30«, na koncu odstavka
se črta besedilo »s strani strokovne službe«.
(2) V petem odstavku 36. člena se beseda »vložene« nadomesti z besedo »vložena«, ter
beseda »prvega« se nadomesti z besedo »drugega«.
15. člen
(1) V 38. členu se pred besedo »izgubi« doda beseda »lahko«.
(2) V drugi alineji 38. člena se po besedi »navodili« postavi vejica za katero se doda »ki jih
prejmejo skupaj z napotnico«.
(3) Četrta alineja 38. člena se spremeni tako, da se glasi »v zahtevanem roku ne poravnajo
stroškov čiščenja ali stroškov za odpravo škode, ki so jo povzročili v počitniški enoti ali na
njenih skupnih delih«.
16. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše minister.
(2) Pravilnik se objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Številka:

322-15/2017/3

Boris Koprivnikar
minister
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