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Na predlog Glavnega odbora je skupščina Sindikata železniškega prometa Slovenije dne 24.04.2015 

na svoji redni seji sprejela predlog sprememb Pravilnika o delitvi terminov letovanja in upravljanju s 

počitniškimi kapacitetami, ki jih ima SŽPS v lasti ali zakupu – Pravilnik o letovanju. Na podlagi teh 

sprememb je pripravljen tudi naslednji čistopis 

 

PRAVILNIKA 

O DELITVI TERMINOV LETOVANJA IN UPRAVLJANJU S POČITNIŠKIMI 

KAPACITETAMI, KI JIH IMA SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

SLOVENIJE V LASTI ALI ZAKUPU – Pravilnik o letovanju 
 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

 

1. člen 

Pravilnik določa upravičence do letovanja, termine letovanja in terminske plane, kriterije za delitev 

terminov, odpoved letovanja, določanje cene in plačilo letovanja ter pravice in obveznosti 

uporabnikov počitniških kapacitet. S tem pravilnikom se določa tudi način upravljanja, poraba 

sredstev od letovanj ter obveščanje organov sindikata o poslovanju in izkoriščenosti počitniških 

kapacitet. 

 

II. UPRAVIČENCI DO LETOVANJA V POČITNIŠKIH KAPACITETAH SINDIKATA  

 

2. člen 

Upravičenec do letovanja v počitniških kapacitetah sindikata je član SŽPS, z njim pa imajo možnost in 

pravico letovati tudi druge osebe. Upravičenci do letovanja so tudi upokojeni delavci Slovenskih 

železnic in njenih odvisnih družb oz. delavci, ki na zavodu čakajo na izpolnitev pogojev za upokojitev, 

pa so tudi po prenehanju zaposlitve na SŽ, ostali člani SŽPS. 

 

2a. člen 

Član SŽPS, ki mu preneha delovno razmerje v skupini SŽ zaradi upokojitve oz. čakanja na upokojitev 

na Zavodu za zaposlovanje in je bil pred tem član sindikata najmanj in nepretrgoma 10 let, ima v roku 

12 mesecev po prenehanju delovnega razmerja, možnost brezplačnega koriščenja 7 dnevnega termina 

v eni izmed prostih počitniških kapacitet sindikata (po razdelitvi terminov na podlagi aktualnega 

razpisa), pri čemer so izvzeti termini v času prvomajskih in božično-novoletnih praznikov. V kolikor 

osebno ne želi koristiti ponujeni brezplačni termin, se lahko odloči, da to ponudi kateremu drugemu 

(članom svoje družine, sorodnikom, prijateljem in podobno). 

 

Tak član poleg izpolnjene prijavnice za letovanje priloži tudi potrdilo delodajalca o prenehanju 

delovnega razmerja zaradi upokojitve oz. čakanja na upokojitev. 

 

3. člen 

V primeru prostih kapacitet lahko v počitniških kapacitetah letujejo tudi drugi delavci Slovenskih 

železnic. 

 

III. TERMINI IN TERMINSKI PLAN 

4. člen 

Termini letovanja so sedemdnevni in sicer od nedelje do nedelje. V kolikor termin ni zaseden se lahko 

letuje tudi krajši čas. 

 

5. člen 

V počitniških kapacitetah je možno letovati v času, ki je določen z vsakokratnim razpisom o letovanju.  
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6. člen 

Odbor za letovanje objavi delitev terminov skladno s tedenskimi dekadami iz 4. člena tega pravilnika. 

Razpis za letovanje se objavi na oglasnih deskah, intranetu SŽ in na internetni strani SŽPS.  

 

Predsedniki Območnih odborov poskrbijo, da je razpis razobešen na vseh tistih oglasnih deskah, kjer 

ima SŽPS svoje člane, kakor tudi, da je prijava za letovanje dostopna vsem članom. Upokojence - 

člane SŽPS, obvesti o razpisu Odbor za letovanje pisno na domači naslov. 

Prijavnico je možno dobiti tudi v pisarni SŽPS, Trg OF 7, Ljubljana. 

 

7. člen 

Zainteresirani člani pošljejo izpolnjene prijave na naslov SŽPS, Trg OF 7, Ljubljana, Odbor za 

letovanje. 

 

Prijavi morajo prosilci obvezno priložiti tudi izpolnjeno in predpisano izjavo o načinu plačila stroškov 

letovanja. Prijava za letovanje in izjava o načinu plačila (priloga 1 in 2) sta sestavni del tega 

pravilnika. 

 

IV. KRITERIJI IN DELITEV TERMINOV 

 

8. člen 

Termini za koriščenje počitniških kapacitet se dodelijo na osnovi prednostne liste, ki se določi na 

osnovi števila zbranih točk: 

 

za vsako leto članstva v SŽPS 1 točka 

za vsakih dopolnjenih pet let dejanskega dela v dejavnosti 

železniškega prometa (v delovno dobo se ne šteje beneficirana doba) 
1 točka 

letovanje v preteklem letu                                                                           - 10 točk 

letovanje pred dvema letoma - 5 točk 

letovanje pred tremi leti - 2 točki 

dva ali več članov sindikata, če se prijavijo skupaj 1 točka 

otroci do dopolnjenega 6-leta starosti                                  1 točka za vsakega otroka 

za otroke od 6 – 18 leta                                                                     za 1 otroka  5 točk 

za 2 otroka  8 točk 

za 3 otroke  10 točk 

 

Upokojenim delavcem - članom SŽPS, se pri končnem seštevku točk odšteje 10 točk, s katerimi se 

izniči absolutna prednost pred zaposlenimi člani SŽPS. 

 

V primeru, da se na eni prijavi prijavita dva ali več oseb, ki so člani SŽPS ter tako uveljavljajo 

dodatno točko, se glede izpolnjevanja kriterijev (negativne točke) v naslednjih prijavah šteje, da so 

letovali vsi. 

 

9. člen 

Delitev terminov se opravi na podlagi pravilno in popolno izpolnjenih ter pravočasno poslanih prijav. 

V prijavi morajo biti poleg nosilca (člana SŽPS) navedene vse ostale osebe, ki bodo letovale z njim. 

Član lahko v prijavi navede tudi rezervne termine, kateri se mu dodelijo, če se na te termine ni nihče 

prijavil. Nepopolnih prijav se pri delitvi terminov ne upošteva. 

 

10. člen 

Prednost pri dodelitvi termina ima član, ki je zbral največ točk. Če dva ali več članov zbere enako 

število točk, ima prednost tisti, ki je dlje časa neprekinjeno član SŽPS. 
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Daljši termin letovanja ima vedno prednost pred krajšim (npr. 7 dnevni pred 5 dnevnim in ta prednost 

pred 3 dnevnimi). 

Pri dodelitvi v posameznem terminu ima ne glede na število izbranih točk prednost tisti, ki še nikoli ni 

koristil počitniške kapacitete. 

 

11. člen 

Nezasedene termine za letovanje Odbor za letovanje objavi na oglasnih deskah, intranetu SŽ in na 

internetni strani SŽPS. Na nezasedene termine se lahko člani prijavijo po telefonskem dogovoru s 

predsednikom Odbora za letovanje. 

 

12. člen 

Vsak član, ki meni, da so bila pri delitvi terminov kršena določila tega pravilnika, se lahko pet dni po 

objavi delitve terminov na odločitev pritoži na Glavni odbor SŽPS. Glavni odbor mora pritožbo 

obravnavati in nanjo podati odgovor. Sklep Glavnega odbora je dokončen. 

 

13. člen 

Član, ki mu je bilo odobreno letovanje, prejme pred odhodom na letovanje napotnico ter navodilo za 

uporabo počitniške kapacitete. 

 

V. ODPOVED LETOVANJA 

 

14. člen 

V kolikor član ne letuje v dodeljenem terminu in: 

- termina ne odpove oziroma odpove termin manj kot 7 dni pred pričetkom letovanja, plača polno 

ceno letovanja; glede izpolnjevanja kriterijev v naslednjih letih se šteje, da je član v tem obdobju 

letoval, 

- odpove termin 7 - 14 dni pred pričetkom letovanja, plača nadomestilo v višini 50% od cene 

letovanja; glede izpolnjevanja kriterijev v naslednjih letih se šteje, da je član v tem obdobju 

letoval, 

- odpove termin 14 - 30 dni pred pričetkom letovanja, plača nadomestilo v višini 30% od cene 

letovanja; glede izpolnjevanja kriterijev v naslednjih letih se šteje, da je član v tem obdobju 

letoval,  

- je odpoved letovanja upravičena (bolezen, smrt), kar član izkaže s pisnim potrdilom, se ne glede 

na čas odpovedi odškodnina ne plača; glede izpolnjevanja kriterijev v naslednjih letih se šteje, da 

član v tem obdobju ni letoval. 

 

15. člen 

V primeru odpovedi iz predhodnega člena se nezasedeni termini objavijo na spletni strani SŽPS. 

 

VI. DOLOČANJE CENE IN PLAČILO LETOVANJA 

 

16. člen 

Cena za dan letovanja se določi pred posameznim razpisom letovanja. Ceno določi Glavni odbor SŽPS 

po predhodnem mnenju Odbora za letovanje. Glavni odbor lahko določi, da je cena letovalcev, ki niso 

člani SŽPS, višja od cene za člane. 

 

17. člen 
Letovanje se plača na način, ki je izbran v ''Izjavi o plačilu''. 
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18. člen 

Ob prijavi letovalec podpiše izjavo, v kolikih obrokih želi plačati letovanje. Odbor za letovanje mu 

pošlje pravočasno izpolnjene naloge za plačilo tako, da letovanje plača v obrokih, katere je predlagal 

na izjavi o plačilu. Strošek letovanja mora biti v celoti plačan pred pričetkom letovanja. 

 

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV POČITNIŠKIH KAPACITET 

 

19. člen 

Počitniško kapaciteto lahko uporablja samo oseba, ki ima zanjo za določen termin veljavno napotnico. 

Menjava termina brez soglasja Odbora za letovanje ni dovoljena. 

 

20. člen 

Uporabnik počitniške kapacitete 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 uporabnik kapacitete vpisati v »Knjigo gostov«, 

ki se ob predaji kapacitete pusti na kuhinjski mizi. 

Čas prevzema in predaje kapacitete je naveden na napotnici. 

 

21. člen 

Morebitno povzročeno škodo na objektu, inventarju in opremi mora uporabnik plačati. 

Uporabnik, ki je namerno povzročil škodo na objektu, inventarju ali opremi, se prepove letovanje v 

tem objektu za dobo najmanj deset let. 

 

22. člen 

Ugotovljene poškodbe in druge posebnosti na objektu, inventarju in opremi, mora uporabnik 

počitniške kapacitete takoj javiti na naslov SŽPS oziroma o tem obvestiti skrbnika kapacitete. 

 

23. člen 

Vsak koristnik počitniške kapacitete je dolžan skrbeti za lastno varnost ter v objektu letuje na lastno 

odgovornost. 

 

VIII. UPRAVLJANJE S POČITNIŠKIMI KAPACITETAMI SINDIKATA 

 

24. člen 

S počitniškimi kapacitetami upravlja Odbor za letovanje. Odbor ima tri člane in njihove namestnike, ki 

jih za dobo štirih let imenuje Glavni odbor sindikata. 

 

Odbor ima naslednje naloge in pristojnosti: 

- razpisuje termine za letovanje, 

- zbira prijave, 

- na podlagi prijav dodeljuje termine letovanja, 

- izdaja napotnice (obvešča člane o odobrenih terminih), 

- obvešča člane o prostih terminih, 

- sprejema odpovedi letovanj in jih obravnava, 

- spremlja realizacijo plačevanja letovanj. 

 

25. člen 

Glavni odbor imenuje tudi skrbnika počitniških kapacitet, ki ugotavlja stanje počitniških kapacitet in 

po potrebi tudi ustrezni ukrepa. 
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26. člen 

Odbor za letovanje in skrbnik so za svoje delo odgovorni Glavnemu odboru in Skupščini SŽPS. Odbor 

o svojem delu dvakrat letno poroča Glavnemu odboru, poročilo pa poda tudi na redni letni seji 

skupščine. Skrbnik poroča Glavnemu odboru v primeru ugotovljenih nepravilnosti. 

 

27. člen 

Prihodek od letovanj se nakazuje na transakcijski račun SŽPS, prihodki in odhodki pa se v bilancah in 

finančnih poročilih prikažejo kot poseben konto. 

 

28. člen 

Prihodek od letovanj se nameni za plačilo letnih pogodb (plačilo letnih kopalnih kart in podobno), 

plačilo električne energije, plačilo vode in kanalščine, plačilo stroškov za vzdrževanje kapacitet, nakup 

inventarja ter za druga vlaganja v počitniške kapacitete. 

 

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA 

 

29. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina sindikata, uporablja pa se od 01.01.2015 dalje. 

                                                                                                           

 

        

Predsednik SŽPS  

Matjaž Skutnik 

 
                                                                                                     


