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PRAVILNIK
O GOSPODARJENJU S POČITNIŠKIMI KAPACITETAMI IN DELITVI
TERMINOV LETOVANJA

Ljubljana: 05.03.2019

I.

TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom se določa način upravljanja s počitniškimi kapacitetami, ki so v lasti S V P
Slovenije, dodeljevanju terminov za koriščenje počitniških kapacitet, plačilu letovanja , višine
in načinu plačila, odpovedi letovanja, porabe prihodkov od letovanj in obveščanje članov o
poslovanju in izkoriščenosti počitniških kapacitet .
II.

NAČIN DELITVE TERMINOV ZA POČITNIŠKE KAPACITETE .
1. LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE .
2. člen

Počitniške kapacitete so namenjene članom S V P Slovenije.
3. člen
V počitniških kapacitetah imajo možnost in pravico letovati tudi upokojenci, ki so bili člani
S V P Slovenije.
4. člen
V primeru prostih kapacitet lahko v počitniških kapacitetah letujejo tudi člani drugih sindikatov na HSŽ d.o.o. , kakor tudi ostali občani.
5. člen
Čas letovanja v počitniških kapacitetah je skladen z podpisanimi pogodbami o nakupu pavšala za posamezno počitniško kapaciteto.
6. člen
Razpis in možnost prijav za dodelitev terminov je prilagojen podpisanim pogodbam o
nakupu pavšala za posamezno počitniško kapaciteto,
 Pakoštane in Pirovac: april-oktober
V počitniških kapacitetah na morju so termini razdeljeni na:
 Pred sezona: april, maj
 Sezona: junij, september
 Glavna sezona: julij, avgust

7. člen:
Termini v kapacitetah na morju trajajo praviloma praviloma deset (10) dni.

Lahko se letuje tudi manj, toda le v primeru, ko polni deset (10), oziroma sedem (7) dni niso
zasedeni. V primeru nezasedenosti počitniške kapacitete iz določil drugega odstavka tega člena se lahko letuje tudi posamezne dni po izbiri, ki jih določi vsak prosilec sam.
Prednost letovanja imajo polni termini,.
8. člen
Vsi člani S V P Slovenije imajo možnost in pravico, da se v razpisnih rokih prijavijo za letovanje v počitniških kapacitetah.
Prijavnico morajo izpolniti s točnimi podatki in vpisati nanjo vse osebe , ki bodo v tistem
terminu letovale .
Upokojenim članom S V P Slovenije in zunanjim članom se razdelijo počitniške kapacitete ,
ki ostanejo po rednih razpisih za člane S V P Slovenije .
2. DELITEV TERMINOV POČITNIŠKIH KAPACITET
9. člen
a). Delitev terminov se opravi skladno 6. členom.
b). Član, ki je v roku oddal pravilno izpolnjeno prijavnico, vključno z rezervnimi termini,
letovanja pa ni dobil in misli, da so bila kršena določila tega Pravilnika, se lahko pet (5)
dni po objavi na odločitev pritoži. Odbor mora pritožbo obravnavati in nanjo odgovor.
Sklep odbora je dokončen
c). Vsak član, ki mu je bilo odobreno letovanje, prejme deset (10) dni pred odhodom na
letovanje napotnico.
d). Imenski seznam dodeljenih terminov se objavi na oglasnih deskah po vseh deloviščih
OE T V D, da imajo vsi člani S V P Slovenije možnost vpogleda vanj .
3. KRITERIJI ZA DODELITEV TERMINOV KORIŠČENJA POČITNIŠKIH
KAPACITET .
10. člen:
Neprekinjeno članstvo v SVPS od leta 1991 ( za vsako leto članstva 1 točka ).
Otrok do 15 leta starosti ( 1 točka ).
Letoval-a lani ( -15 točk )
Letoval-a predlani ( -10 točk ).
Letoval-a pred tremi (3) leti ( -5 točk )

11. člen:
Pri dodeljevanju letovanj ima glavni termin na prijavnici prednost pred rezervnim terminom.
Prednost letovanja v istem terminu ima član-ica, ki še ni letoval-a na prijavljeni lokaciji.

Če imata dva (2) ali več članov isto število točk, ima prednost tisti, ki je dalj časa član-ica
SVP Slovenije.
4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV POČITNIŠKIH KAPACITET
12. člen
Počitniške kapacitete lahko uporablja samo tisti, ki ima zanjo za določen termin veljavno napotnico , katero mu je izdal Odbor S V P Slovenije za upravljanje s počitniškimi kapacitetami.
Menjava terminov brez soglasja odbora ni dovoljena .
13. člen
Uporabnik počitniških kapacitet mora upoštevati navodila , ki jih prejme pred odhodom na
letovanje , upoštevati hišni red oziroma red naselja, ob prihodu v počitniško kapaciteto pa
mora preveriti stanje prostorov , inventarja in opreme .
Vse pripombe mora vpisati v knjigo gostov , ki se nahaja ob prevzemu hišice vedno na kuhinjski mizi .
14. člen
Morebitno povzročeno škodo na objektu , inventarju in opremi mora uporabnik plačati, kakor
tudi, če ne spoštuje prve (1) alineje triindvajsetega (23) člena tega Pravilnika.
15. člen
Nastalo škodo na objektu, inventarju in opremi, mora uporabnik počitniške kapacitete takoj
javiti na naslov S V P Slovenije.

16. člen
Uporabniku, ki je namerno povzročil škodo na objektu, inventarju ali opremi in se mu to dokaže, se prepove letovanje v tem objektu za dobo najmanj deset (10) let .
17. člen
V Pakoštanih in v Pirovcu lahko letuje največ 6 oseb.
V primeru kršitve vse posledice nosi nosilec odobrenega termina.

III . POGOJI V PRIMERU ODPOVEDI LETOVANJA
18. člen
-

-

V primeru , da član dodeljenega termina ne odpove pred pričetkom letovanja , plača polno
ceno letovanja.
V primeru pisne odpovedi letovanja štirinajst (14) dni pred pričetkom odobrenega termina
se nadomestilo ali odškodnina ne plača , se pa šteje , da je član v tem obdobju letoval .
V primeru pisne odpovedi letovanja manj kot štirinajst (14) dni pred nameravanim pričetkom odobrenega letovanja , se plača nadomestilo v višini 20% cene in se šteje , da je član
v tem obdobju letoval .
V primeru upravičene odpovedi letovanja , ne glede na čas pred dodeljenim terminom
(bolezen , smrt , . . . . . . ) , kar član kasneje izkaže z veljavnim potrdilom , plačila nadomestil in odškodnine ni in zanj ne veljajo določila 1.2. in tretje alineje 18. člena tega Pravilnika .

19. člen
V primeru odpovedi iz 18. člena tega Pravilnika, ko se pojavijo nezasedeni termini, se le-ti
ponudijo tistim, ki jim letovanje ni bilo odobreno in drugim , skladno z odločitvami Odbora ,
ki se v ta namen sestane .
IV . DOLOČANJE CEN LETOVANJA
20. člen
Cene letovanje se določijo za vsako sezono in za vsako kapaciteto posebej. Ceno oblikuje
Odbor za gospodarjenje z počitniškimi kapacitetami in jo da v potrditev Glavnemu odboru
SVP Slovenije. Za tiste, ki niso člani SVPS je najemnina višja, določi pa jo Odbor za gospodarjenje z počitniškimi kapacitetami.
21. člen
Koristnik počitniških kapacitet na osnovi podpisane izjave, ki jo dobi skupaj s prijavnico,
plača letovanje v tistem mesecu , ko letuje, v celotnem znesku ali v dveh (2), treh (3), v štirih
(4) ali v petih (5) obrokih.
22. člen
Enako določilo velja tudi za nosilce pravice koriščenja počitniške kapacitete , ko v njej letujejo osebe iz 4. člena tega Pravilnika .
Upokojeni člani S V P Slovenije stroške letovanja poravnajo pred letovanjem s položnico na
račun S V P Slovenije , ki ga le-ta pred tem izstavi .

V . PRIHODEK OD LETOVANJ
23. člen
Prihodek pridobljen od letovanj se nameni :






za plačilo pogodb:
za vzdrževanje objektov ,
za nabavo inventarja ,
za investicijsko vlaganje za nakup novih počitniških kapacitet .
24. člen

Vsak član dobi ob prijavi tudi izjavo o plačilu, ki zraven določil omenjenih v tem
Pravilniku vsebuje tudi določilo , da mora vsak koristnik po letovanju izpolniti priložen formular s pismom in znamko na kateri bo naslov S V P Slovenije , ki bo vseboval poročilo o dejanskem stanju počitniške kapacitete, opreme in inventarja .
Kdor omenjenega določila ne bo spoštoval, se mu zaračuna ves lom, kvar in manjkajoča oprema po dnevnih cenah.
Z novim načinom se prične 03.02.2015 .
Prihodek od letovanj se nakazuje na hranilno knjižico , ki je last S V P Slovenije , odprta pri
Delavski hranilnici d.d. v Ljubljani , pri kateri ima S V P Slovenije odprt tudi transakcijski
račun .
S sredstvi , ki so na tej hranilni knjižici , gospodarita pooblaščenec in njegov namestnik , ki ju
določi Glavni Odbor S V P Slovenije .

VI . KOMISIJA ZA DODELITEV TERMINOV LETOVANJA
25. člen
Odbor za razpolaganje in upravljanje s počitniškimi kapacitetami je sestavljen iz štirih (4)
članov S V P Slovenije in ga predlaga Glavni Odbor S V P Slovenije po teritorialnem
ključu.
26. člen
Predsednika odbora določi Glavni Odbor S V P Slovenije .
Vsak član ima pravico do enega (1) glasu, v primeru, če pride do glasovanja . V primeru neodločenega izida obvelja tista odločitev, za katero je glasoval predsednik odbora.

VII . OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE

27. člen
Odbor za upravljanje s počitniškimi kapacitetami enkrat (1) letno poda, predvidoma na redni
letni Skupščini S V P Slovenije , poročilo o gospodarjenjem s počitniškimi kapacitetami.

VIII . VARNOST KORISTNIKOV POČITNIŠKIH KAPACITET
28. člen
Vsak član S V P Slovenije , kakor tudi drugi koristniki počitniških kapacitet , ki so v lasti
S V P Slovenije in v njej letujejo, so dolžni poskrbeti za lastno varnost, ter letujejo v njih
na lastno odgovornost .
IX . PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
29. člen
Pravilnik prične veljati z dnem , ko ga na svoji seji sprejme G.O. S V P Slovenije.
30. člen
Spremembe in dopolnila Pravilnika o počitniških kapacitetah , ki so last S V P Slovenije,
sprejema Glavni odbor S V P Slovenije.
Razlago in tolmačenje Pravilnika opravlja odbor S V P Slovenije za gospodarjenje s počitniškimi kapacitetami .
V Ljubljani, 05.03.2019
Predsednik S V P Slovenije :
Dejan Ž O L E K l. r.
Žig

