Številka: 39-394-5/2021
Datum: 24.5.2021
ZADEVA: Razpis za počitnikovanje v poletni sezoni 2021
Zdravstveni dom Brežice v skladu s 13. členom Pravilnika o počitniški dejavnosti v
Zdravstvenem domu Brežice, št. 03 - 33/2019 z dne 8.4.2019, objavlja razpis za
počitnikovanje v poletni sezoni 2021 v naslednjih objektih:
HRVAŠKA
LOKACIJA
LOŠINJ, NASELJE BUČANJE, hišica,
št. 325/1
LOŠINJ, NASELJE BUČANJE,
garsonjera, št. 859

CENA DNEVNEGA NAJEMA V EUR z
vključenim DDV
60 EUR
50 EUR

Cena najema ne vključuje turistične takse in stroškov prijave na posamezni recepciji v kraju
letovanja. Navedeni stroški se plačajo po ceniku recepcije na lokaciji sami. Račun za plačilo
za uporabo počitniških zmogljivosti je potrebno poravnati v roku, navedenem na računu in pred
nastopom letovanja.

Termini
Posamezni termin počitnikovanja v počitniških objektih vključuje 7 nočitev. Menjava
uporabnikov je ob ponedeljkih. Prevzem ključev je možen po 12.00 uri, počitniško
enoto je potrebno zapustiti do 11.00 ure.
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 izročale.
Razpisani termini za počitniške enote so praviloma 7 dnevni:
junij

od 14.6. do 21.6.2021
od 21.6. do 28.6.2021

julij

od 28.6. do 5.7.2021
od 5.7. do 12.7.2021
od 12.7. do 19.7.2021

od 19.7. do 26.7.2021
avgust

od 26.7. do 2.8.2021
od 2.8. do 9.8.2021
od 9.8. do 16.8.2021
od 16.8. do 23.8.2021
od 23.8. do 30.8.2021

september

od 30.8. do 6.9.2021
od 6.9. do 13.9.2021
od 13.9. do 20.9.2021
od 20.9. do 27.9.2021

Prijava
Na razpis se lahko prijavijo vsi aktivni in upokojeni uslužbenci Zdravstvenega doma
Brežice (v nadaljnjem besedilu: notranji upravičenci). S prijavo se lahko zainteresirani
prijavijo na eno razpisano lokacijo in za največ dva termina. Posameznik lahko v okviru
razpisa za počitnikovanje pošlje samo eno prijavo.
Zadnji rok za prijavo je 31.5.2021. Prijavnica se šteje za pravočasno, v kolikor je
oddana zadnji dan roka za prijavo do 24.00 ure.
Komisija za počitniško dejavnost ne bo upoštevala in obravnavala prijavnic v
naslednjih primerih:
- če prijavljeni nima pravice do prijave;
- če prijavnica ne prispe oziroma ni oddana v predpisanem roku;
- če prijavnica ni popolna;
- če je prijavljeni v okviru tega razpisa že posredoval prijavo.
Način dodeljevanja enot v razpisu
Po preteku roka za prijavo bodo vse pravilne, popolne in pravočasne prijavnice
točkovane v skladu s kriteriji iz 15. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti v
Zdravstvenem domu Brežice.
Prosilcem se dodelijo točke na podlagi naslednjih kriterijev, ki so izpolnjeni na dan
prijave:
a) Prosilcem, ki so aktivni uslužbenci, se dodelijo točke na podlagi naslednjih
kriterijev, ki so izpolnjeni na dan prijave:
- 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 treh sezonah:
a) trikrat – 0 točk;
b) dvakrat – 30 točk;
c) enkrat – 60 točk;
d) nikoli – 90 točk.
skupna delovna doba – 1 točka na dopolnjeno leto delovne dobe.

b) Pri prosilcih, ki so upokojeni uslužbenci, se upošteva le kriterij uporabe
počitniških enot v preteklih treh sezonah.
O dodelitvi počitnikovanja v počitniških enotah 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 dosežejo
enako število točk, se letovanje dodeli tistemu prosilcu, ki pri kriteriju uporabe
počitniških enot v preteklih letih, doseže večje število točk.
Prijavljeni bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti na e – naslov
oziroma kontaktni naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, in sicer v 4 dneh po zaključku
razpisa, najkasneje do 7.6.2021.
Po zaključku razpisa bodo na spletni strani Zdravstvenega doma Brežice, ob
upoštevanju varstva osebnih podatkov, objavljeni tudi rezultati razpisa in še preostali
termini za počitnikovanje.
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. Proste počitniške
enote lahko v tem primeru uporabljajo tudi zunanji interesenti.
V času izven razpisa se šteje, da je prosilcu dodeljeno letovanje takrat, ko mu je izdano
potrdilo o odobritvi letovanja ali račun.
Odpoved počitnikovanja
Letovalec lahko že dodeljeno letovanje odpove pisno do nastopa letovanja. Pisno
odpoved naslovi na tajništvo Zdravstvenega doma Brežice.
V primeru odpovedi letovanja je letovalec dolžan plačati stroške odpovedi letovanja, ki
so odvisni od datuma uradnega prejema pisne odpovedi:
Nad 30 dni pred začetkom letovanja
Od 29 do 15 dni pred začetkom letovanja
Od 14 dni do 1 dan pred začetkom
letovanja

10% cene letovanja
30% cene letovanja
80% cene letovanja

Na dan začetka letovanja

100% cene letovanja

V primeru nastopa višje sile ali izrednih nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale pred
nastopom letovanja, lahko letovalec odpove letovanje brez finančnih posledic vse do
nastopa letovanja. O pravici odloči komisija.
Objave na spletni strani Zdravstvenega doma Brežice
Na spletni strani Zdravstvenega doma Brežice so objavljeni: Pravilnik o počitniški
dejavnosti v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03 - 33/2019 z dne 8.4.2019; Odločba o
imenovanju komisije za počitniško dejavnost, št. 1-120-63/2018 z dne 16.5.2018 in
Razpis za počitnikovanje v poletni sezoni 2021.
Splošne informacije
Počitniške enote, ki so vključene v razpis za letovanje, bodo pred začetkom poletne
sezone generalno počiščene. Vsak uporabnik je po končanem počitnikovanju dolžan
zapustiti 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.
V počitniških enotah domače živali niso dovoljene, prav tako je prepovedano
kajenje.
Informacije in dodatna pojasnila o razpisu lahko dobite od ponedeljka do petka med
11.00 in 12.00 uro na telefonski številki: 07 49 91 446, oziroma na elektronskem
naslovu: ana.pavlin@zd-brezice.si .
Dražen LEVOJEVIĆ
DIREKTOR
Vročiti:
-

uslužbencem zavoda, po elektronski pošti;
spletna stran;
arhiv.

