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Razpis za počitnikovanje v zimski sezoni 2018/2019

Ministrstvo za javno upravo v skladu s 15. členom Pravilnika o počitniški dejavnosti, št.: 32215/2017/1, sprejetega dne 4. 4. 2017 ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
počitniški dejavnosti, št: 322-15/2017/3 z dne 12. 4. 2018, objavlja razpis za počitnikovanje v
zimski sezoni 2018/2019 na naslednjih lokacijah:

LOKACIJA

BOHINJSKA BISTRICA

TIP ENOTE – ŠTEVILO LEŽIŠČ

CENA
DNEVNEGA
NAJEMA
ENOTE V EUR
Z DDV

enosobno stanovanje – 6 ležišč

50,00

garsonjera – 3 ležišča

40,00

BOVEC, KANINSKA VAS

garsonjera – 4 ležišča

40,00

BREŽICE, Kettejeva 3

dvosobno stanovanje – 4 ležišča

36,00

KOPE

garsonjera – 4 ležišča

40,00

KRANJSKA GORA

trisobno stanovanje – 8 ležišč

55,00

enosobno stanovanje – 6 ležišč

50,00

garsonjera – 4 ležišča

45,00

garsonjera – 2 ležišči

45,00

ROGAŠKA SLATINA

dvosobno stanovanje – 6 ležišč

50,00

ROGLA

enosobno stanovanje – 6 ležišč

50,00

garsonjera – 4 ležišča

45,00

hiša – 6 ležišč
(V ceno je vključenih do 6 kart za bazen.
Vstop v bazen zimske Termalne riviere je
možen 2xdnevno po 3 ure, razen v času
novoletnih praznikov in zimskih šolskih
počitnic, ko je vstop v Termalno riviero
omejen na 1xdnevno po 3 ure).

60,00

TERME ČATEŽ
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Cena najema vključuje DDV, ki znaša 9,5%. Turistična taksa in stroški prijave na posamezni
recepciji v kraju letovanja niso vključeni v ceno in se plačajo po ceniku recepcije na lokaciji
sami. Račun za plačilo za uporabo počitniških zmogljivosti je potrebno poravnati najkasneje 10
dni pred nastopom letovanja.
Termini
Posamezni termin počitnikovanja v počitniških objektih vključuje 7 nočitev. Menjava gostov je ob
nedeljah. Počitniške enote letovalci prevzamejo v skladu z navodili, ki jih prejmejo skupaj z
napotnico za letovanje, to je predvidoma po 12. uri in jih na dan odhoda zapustijo najkasneje do
11. ure. Podrobne informacije o času prevzema in izpraznitve počitniške enote ter navodila za
počitnikovanje v posamezni enoti bodo poslane posamezniku skupaj z napotnico.
Ob nastopu termina lahko na recepciji ključe od apartmaja dvigne samo nosilec počitnikovanja,
ki je naveden na napotnici za letovanje. Recepcijske službe drugim gostom ključev ne bodo
izročile!
Razpisani termini so naslednji:
december 2018

od 23. 12. do 30. 12. 2018
od 30. 12. do 6. 1. 2019

januar 2019

od 6.
od 13.
od 20.
od 27.

1. do 13. 1. 2019
1. do 20. 1. 2019
1. do 27. 1. 2019
1. do 3. 2. 2019

februar 2019

od 3.
od 10.
od 17.
od 24.

2. do 10. 2. 2019
2. do 17. 2. 2019
2. do 24. 2. 2019
2. do 3. 3. 2019

Prijava
Na razpis se lahko prijavijo vsi aktivni in upokojeni delavci organov državne uprave ter
upokojenci bivše Agencije RS za plačilni promet. S spletno prijavo se lahko zainteresirani
prijavijo samo na eno razpisano lokacijo z izbranim številom razpoložljivih ležišč in samo za en
termin. Posameznik lahko v okviru razpisa za počitnikovanje pošlje samo 1 spletno prijavo.
Prijavite se s spletno prijavo, ki je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za javno upravo pod
povezavo:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/investicije_in_nepremicnine/pocitniska_dejavnost/spl
etnaprijava0/
Zadnji rok za prijavo je 7. 11. 2018. Prijavnica se šteje za pravočasno, v kolikor je oddana zadnji
dan roka za prijavo do 24.00 ure.
Pri prijavi na posamezno lokacijo je potrebno dosledno upoštevati, da lahko v enoti prebiva le
toliko oseb, kot je razpoložljivih ležišč v tej enoti. Otroci do dopolnjenega tretjega leta starosti ne
štejejo, kot da zasedajo ležišče, jih pa je potrebno vseeno navesti v prijavi. Prijave, na katerih
bo navedenih več oseb, kot je razpoložljivih ležišč, se ne bodo upoštevale pri dodeljevanju
letovanj. Pri otrocih se upošteva podatek o starosti na dan oddaje spletne prijave.
Komisija za počitniško dejavnost (v nadaljevanju: Komisija) ne bo upoštevala in obravnavala
prijavnic v naslednjih primerih:
 če prijavljeni nima pravice do prijave,
 če prijavnica ni oddana na predpisan način (spletna prijava),
 ne prispe oziroma ni oddana v predpisanem roku,
 če je prijavnica nepopolna,
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če je na prijavnici prijavljenih več oseb, kot je razpoložljivih ležišč na posamezni
lokaciji,
če je prijavljeni v okviru tega razpisa že poslal veljavno spletno prijavo.

Način dodeljevanja počitniških enot v razpisu:
Po preteku roka za prijavo bodo vse pravilne, popolne in pravočasne prijavnice točkovane v
skladu s kriteriji iz 17. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti.
Prosilcem se dodelijo točke na podlagi naslednjih kriterijev, ki so izpolnjeni na dan prijave:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

šoloobvezni otroci prosilca ali njegovega zakonca oziroma partnerja iz
partnerske zveze, zunajzakonskega partnerja oziroma partnerja nesklenjene
partnerske zveze (otroci v osnovni šoli od prvega do devetega razreda) - 20
točk za vsakega šoloobveznega otroka;
predšolski otroci ali otroci do dopolnjenega 18. leta starosti prosilca ali
njegovega zakonca oziroma partnerja iz partnerske zveze, zunajzakonskega
partnerja oziroma partnerja nesklenjene partnerske zveze - 10 točk za vsakega
predšolskega otroka ali otroka do dopolnjenega 18. leta starosti;
uporaba počitniških enot v preteklih šestih sezonah (zadnjih treh poletnih in
zadnjih treh zimskih sezonah), vendar le, če mu je bilo dodeljeno letovanje za
cel termin, določen v razpisu:
- tri ali večkrat - 0 točk,
- dvakrat - 30 točk,
- en krat - 60 točk,
- nikoli - 90 točk;
zaposlitev prosilca v organu državne uprave, ki nima svojih počitniških
zmogljivosti - 100 točk;
zaposlitev prosilca v organu državne uprave, ki ima svoje počitniške
zmogljivosti - 50 točk;
skupna delovna doba - 1 točka na dopolnjeno leto delovne dobe.

Pri prosilcih, ki so upokojeni delavci organov državne uprave ali Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, se upošteva le kriterij tretje točke prejšnjega odstavka.
V primeru odpovedi ali prekinitve letovanja, ki so navedeni v 30. členu Pravilnika o počitniški
dejavnosti, se prosilcu pri točkovanju v naslednjih letih prekinjeno letovanje ne upošteva kot
realizirano. Prosilcu se točke, dosežene pri nerealiziranem letovanju, dodajo točkovanju pri
prijavi na razpis v roku enega leta od nerealiziranega letovanja.
O dodelitvi počitnikovanja v počitniških enotah na razpisanih lokacijah bo odločala Komisija.
Komisija bo letovanje dodelila prosilcem, ki bodo za posamezno lokacijo in termin dosegli
največje število točk. V primeru, da za isto počitniško enoto v istem terminu dva ali več prosilcev
dosežeta enako število točk, se bo letovanje dodelilo tistemu prosilcu, ki prvi po posameznem
kriteriju doseže večje število točk. Če dva ali več prosilcev po vseh kriterijih doseže enako
število točk, o dodelitvi počitniške enote odloči žreb.
Prijavljeni bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti v 10 dneh po odločitvi
Komisije, predvidoma do 30. 11. 2018, s čimer je razpis zaključen. Prejeli bodo dokument
obvestilo o dodelitvi počitnikovanja ali obvestilo o rezultatih razpisa skupaj s tabelo s prostimi
termini po zaključku razpisa. Na odločitev Komisije o dodelitvi letovanja ni pritožbe.
V kolikor se prosilec ne strinja z dodeljeno počitniško enoto lahko v osmih dneh po prejemu
obvestila o dodelitvi počitnikovanja, umakne prijavo za letovanje brez finančnih posledic.
Po zaključenem razpisu bodo na spletni strani Ministrstva za javno upravo objavljeni še
preostali prosti termini za počitnikovanje.
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Način dodeljevanja počitniških enot po zaključenem razpisu:
V kolikor po zaključenem razpisu počitniške enote niso v celoti zasedene, se bodo proste enote
dodelile interesentom po vrstnem redu novih prijav na podlagi predhodnih telefonskih rezervacij.
Proste počitniške enote lahko v tem primeru uporabljajo tudi zunanji interesenti.
V času izven razpisa se šteje, da je prosilcu dodeljeno letovanje takrat, ko strokovna služba
ministrstva izda potrdilo o odobritvi letovanja ali račun. Telefonska rezervacija počitnikovanja
velja največ en delovni dan.
Odpoved počitnikovanja
Samo v primeru, da je uporabniku počitnikovanje dodeljeno v razpisu s strani Komisije, lahko
brez finančnih posledic odpove v 8 dneh po prejemu potrdila o dodelitvi počitnikovanja. V kolikor
odpove dodeljen termin po tem roku, je dolžan plačati stroške glede na datum uradnega
prejema pisne odpovedi:
do 30 dni pred začetkom letovanja………………..…………brez stroškov odpovedi letovanja
od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja……………………………20% cene letovanja
od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja……………………………30% cene letovanja
od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja……………………………..50% cene letovanja
od 7 do 1 dni pred začetkom letovanja………………………………80% cene letovanja
na dan začetka letovanja…………………………………………….100% cene letovanja.
Izven razpisa velja obveznost za plačilo določenega deleža stroškov odpovedi po zgoraj
navedeni tabeli, ki velja za odpoved počitnikovanja, dodeljenega v razpisu.
V primeru bolezni letovalca ali ožjega družinskega člana oziroma nastopa višje sile ali izrednih
nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale pred nastopom letovanja, lahko letovalec odpove
letovanje vse do nastopa letovanja.
Če letovalec pisno obvesti strokovno službo v treh dneh od nastopa bolezni oziroma izredne
okoliščine in predloži dokazila, mu strokovna služba zaračuna 20% cene letovanja.
Če okoliščine iz prejšnjega odstavka nastopijo prej kot 14 dni pred začetkom letovanja, se
letovalcu zaračunajo stroški odpovedi v skladu s 26. členom Pravilnika o počitniški dejavnosti.
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. V kolikor letovalec predloži potrdilo, se stroški
odpovedi ne zaračunajo.
Objave na spletni strani Ministrstva za javno upravo
Na spletni strani Ministrstva za javno upravo so objavljeni: Pravilnik o počitniški dejavnosti,
razpis za zimsko sezono 2018/2019, navodila za izpolnitev spletne prijave in opisi počitniških
enot, ki so vključene v razpis. Pri počitniških hišicah v Termah Čatež so navedeni tudi podatki o
številu vstopov v bazenski kompleks v posameznih časovnih obdobjih.
Bližnjica do spletne strani ministrstva:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/investicije_in_nepremicnine/pocitniska_dejavnost/
Po zaključenem razpisu bodo na spletni strani objavljeni tudi rezultati razpisa in preostali prosti
termini za počitnikovanje.
Splošne informacije
Počitniške enote, ki so vključene v razpis za letovanje, bodo pred začetkom zimske sezone
generalno počiščene. Vsak uporabnik je po končanem počitnikovanju dolžan zapustiti
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počitniško enoto pospravljeno, urejeno in primerno za bivanje naslednjega uporabnika. V
nasprotnem primeru bo moral poravnati stroške, nastale zaradi čiščenja počitniške enote
neposredno po njegovem odhodu.
Informacije in dodatna pojasnila o razpisu lahko dobite od ponedeljka do petka med 9.00 in
12.00 uro na telefonski številki: 01 478 1865, oziroma na elektronskem naslovu:
pocitnice.mju@gov.si.

Uroš Korošec
generalni direktor
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