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Številka: /2021 

Datum: 08. november 2021 

 

 

OGLASNA DESKA 

 
 

VSEM ČLANOM SINDIKATA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA SLOVENIJE 

VSEM ČLANOM SINDIKATA VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC 

VSEM ZAPOSLENIM V SKUPINI SLOVENSKIH ŽELEZNICAH 
 

 

 

RAZPIS LETOVANJA V POČITNIŠKI ENOTI SŽPS V TERMAH OLIMIA 

ZA OBDOBJE OD 26. DECEMBRA 2021 DO 25. DECEMBRA 2022 
 

Lokacija Tip 
Število 

ležišč 
Ostalo 

Terme Olimia,  

kamp Natura 

Hišica J 33, TV, RA 

KLIMA 
5 

- dnevno 5 vstopnic za kopanje 

- parkirišče ob hišici 

- čiščenje apartmaja 

 

Počitniška hišica v Termah Olimia je opremljena z vso potrebno opremo, razen s posteljnino in 

brisačami ter čistilnimi in pralnimi sredstvi, kar morajo uporabniki hišice prinesti s seboj. V počitniški 

hišici imajo uporabniki možnost kuhanja. Letovanje s hišnimi ljubljenčki ni dovoljeno.  

V ceno letovanja je vključeno končno čiščenje apartmaja. 

 

 

1. PRIJAVA 

Vsi, ki želijo koristiti hišico SŽPS, morajo poslati pravilno in čitljivo izpolnjeno prijavnico in izjavo o 

plačilu. Na prijavnici morajo biti navedene vse osebe, ki bodo letovale z nosilcem letovanja. Prijavnica 

in izjava o plačilu je priloga tega razpisa, možno pa jih je dobiti tudi na spletni strani SŽPS.  

 

 

Prijave pošljite do 19.11.2021 na sedež sindikata: 

Na elektronski naslov: marija.pecjak@slo-zeleznice.si  

 

SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA PROMETA SLOVENIJE  

Odbor za letovanje 

Trg OF 7,  

1000 LJUBLJANA 
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2. TERMINI LETOVANJA 

 

zap.št. termin zap.št. termin 

termina od do termina od do 

1 26.12.2021 02.01.2022 27 26.06.2022 03.07.2022 

2 02.01.2022 09.01.2022 28 03.07.2022 10.07.2022 

3 09.01.2022 16.01.2022 29 10.07.2022 17.07.2022 

4 16.01.2022 23.01.2022 30 17.07.2022 24.07.2022 

5 23.01.2022 30.01.2022 31 24.07.2022 31.07.2022 

6 30.01.2022 06.02.2022 32 31.07.2022 07.08.2022 

7 06.02.2022 13.02.2022 33 07.08.2022 14.08.2022 

8 13.02.2022 20.02.2022 34 14.08.2022 21.08.2022 

9 20.02.2022 27.02.2022 35 21.08.2022 28.08.2022 

10 27.02.2022 06.03.2022 36 28.08.2022 04.09.2022 

11 06.03.2022 13.03.2022 37 04.09.2022 11.09.2022 

12 13.03.2022 20.03.2022 38 11.09.2022 18.09.2022 

13 20.03.2022 27.03.2022 39 18.09.2022 25.09.2022 

14 27.03.2022 03.04.2022 40 25.09.2022 02.10.2022 

15 03.04.2022 10.04.2022 41 02.10.2022 09.10.2022 

16 10.04.2022 17.04.2022 42 09.10.2022 16.10.2022 

17 17.04.2022 24.04.2022 43 16.10.2022 23.10.2022 

18 24.04.2022 01.05.2022 44 23.10.2022 30.10.2022 

19 01.05.2022 08.05.2022 45 30.10.2022 06.11.2022 

20 08.05.2022 15.05.2022 46 06.11.2022 13.11.2022 

21 15.05.2022 22.05.2022 47 13.11.2022 20.11.2022 

22 22.05.2022 29.05.2022 48 20.11.2022 27.11.2022 

23 29.05.2022 05.06.2022 49 27.11.2022 04.12.2022 

24 05.06.2022 12.06.2022 50 04.12.2022 11.12.2022 

25 12.06.2022 19.06.2022 51 11.12.2022 18.12.2022 

26 19.06.2022 26.06.2022 52 18.12.2022 25.12.2022 
 

Posamezen termin traja (praviloma) sedem dni in sicer od nedelje od 14.00 ure do 

nedelje do 10.00 ure. 
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3. KRITERIJI ZA DELITEV POČITNIŠKE HIŠICE 

Počitniška hišica se dodeli na podlagi prednostne liste, ki se določi po številu zbranih točk. Pri določanju 

števila točk za vsako dodelitev počitniške hišice se upošteva: 

 

- 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 člana (ali več), ki sta oba člana SŽPS, ter tako uveljavljata 

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

letovala oba. 

Prednost pri letovanju ima prosilec, ki je zbral večje število točk. Če imata dva prosilca enako število 

točk, ima prednost tisti, ki je dalj časa član SŽPS. 

Prosilec, ki mu letovanje ni bilo odobreno, se lahko pritoži v roku 5 dni po obvestilu oz. objavi na Glavni 

odbor SŽPS. Glavni odbor mora pritožbo obravnavati in nanjo podati odgovor. Sklep Glavnega odbora 

je dokončen. Odbor na podlagi seznamov odobrenih terminov izda napotnice. Vsak prosilec, ki mu je 

bilo letovanje odobreno, najmanj en teden pred pričetkom letovanja prejme napotnico in navodilo za 

letovanje. Če dokumentov v tem roku ne dobi, na to opozori odbor za letovanje. 

 

4. ODPOVED LETOVANJA 

Odpoved letovanja mora biti posredovana odboru za letovanje v pisni obliki. Za dan odpovedi se šteje 

dan oddaje odpovedi na pošti ali drugi tehnični opremi (telefax, elektronska pošta). 

 

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. 

 

 

 

 

 

5. TERMINSKI PLAN  

mailto:sindikat.SZPS@slo-zeleznice.si
http://www.sindikat-szps.si/


 
 

 

 
Sindikat železniškega prometa Slovenije  

 telefon: (01) 29 12 146, fax: (01) 434 31 37, ŽAT fax: 12-839 
E-pošta: sindikat.SZPS@slo-zeleznice.si, www.sindikat-szps.si  

 
 

18.11.2021 - rok za oddajo prijavnic 

23.12.2021 - razdelitev terminov 

 

Po tem roku bo možno, v kolikor bodo termini še prosti, zainteresiranim dodeljevati tudi na podlagi 

rezervacij po telefonu. Po rezervaciji je potrebno najkasneje, v petih delovnih dneh, na sedež sindikata 

poslati pisno prijavnico skupaj z izjavo o načinu plačila. 

 

 

6. CENE IN NAČIN PLAČILA ZA LETOVANJE 

Cena koriščenja počitniške hišice v Termah Olimia na dan je: 

- v sezoni od 05.06.2022 do 04.09.2022…….……………………….………... 50,00 EUR 

- izven sezone 26.12.2021 do 05.06.2022 in od 04.09.2022 do 25.12.2022........45,00 EUR  
 

V ceno koriščenja počitniške hišice nista vključeni prijavna in turistična taksa, ki jo mora 

uporabnik poravnati na recepciji. Plačilo letovanja se opravi s položnico.  

V primeru, če se plača letovanje s položnico v več zaporednih obrokih, mora biti strošek 

letovanja v celoti plačan pred pričetkom letovanja. 

V primeru, da ima prosilec za letovanje, dolg do sindikata SŽPS, iz naslova letovanja, mu ni 

mogoče dodeliti termina za letovanje. 
 

Plačilo letovanja v več obrokih: 

- pri letovanju od pet do sedem dni je možnost plačila v enem, dveh ali treh obrokih, 

- pri letovanju, ki traja štiri ali manj dni se plača letovanje v enem obroku, 

 

7. ODGOVORNOST ZA STVARI, OPREMO IN INVENTAR 

 

Vsak uporabnik je dolžan uporabljati stvari, opremo in inventar pazljivo in kot dober gospodar. 
 

 

 

ŽELIMO VAM PRIJETNO LETOVANJE! 

Sindikat železniškega prometa Slovenije                                                                                                                                           

predsednik odbora za letovanje 

Edvard Kostić 
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Skladno s Pravilnikom o upravljanju počitniške hišice v Termah Olimia in delitvi terminov letovanja, 

ki določa upravljanje, termine, kriterije za delitev ter pravice in obveznosti letovalcev, izpolnjujem 

naslednjo: 

 

P R I J A V O 
 
Podpisan/a ___________________, rojen/a __________, zaposlen/a v ________________________________ , 

delovno mesto ________________________ , stanujoč/a ___________________________________________ , 

pošta ____________________ in št. pošte _________________________, telefon v službi ________________ , 

doma __________________________ in GSM ____________________________,  

e-pošta_______________________________________________________________________________ 

 

želim letovati v Termah Olimia 

od __________________ do __________________,7 dni oz. 

od _____________________ do ___________________, _______ dni. 

 

Z menoj bodo letovali: 

1. __________________________, rojen(a) _______________ 

2. __________________________, rojen(a) _______________ 

3. __________________________, rojen(a) _______________ 

4. __________________________, rojen(a) _______________ 

 

 

Član/ica SŽPS oz. SVSŽ sem od leta _____________________________ . 

Na železnici sem zaposlen/na od leta ___________________________________________________ . 

Počitniško hišico sem nazadnje koristil/a leta ____________________________________________ . 

Z menoj bo letoval ___________________________ , ki je član SŽPS in ni podal svoje prijave. 

 

 

V kolikor v navedenem terminu ne morem letovati, želim letovati: 

1. REZERVNI TERMIN  ZA TERME OLIMIA  

od __________________ do __________________,7 dni oz. 

od _____________________ do ___________________, _______ dni. 

 

2. REZERVNI TERMIN ZA TERME OLIMIA 

od __________________ do __________________,7 dni oz. 

od _____________________ do ___________________, _______ dni. 

 

 

 

Datum: ______________________________ .                Podpis: _____________________________ 

 

 

 

KOMISIJA IMA PRAVICO PREVERITI TOČNOST PODATKOV. V KOLIKOR PODATKI 

NISO TOČNI, ČLAN V TEKOČEM LETU NIMA PRAVICE DO LETOVANJA.  
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Letovanje v Termah Olimia 
 

                                                       ODSTOPNA IZJAVA  
 

Podpisani/a _________________________, naslov__________________________________, 

poštna št.____________________, pošta__________________________________________, 

zaposlen/a v ________________________, na delovnem mestu________________________ 

telefon v službi____________ GSM/doma_______________ , izjavljam, da bom stroške 

letovanja plačal s položnicami. 

Višina stroška letovanja v obdobju, ki je določeno z razpisom:   

•   v sezoni.. ( junij, julij in avgust )….……………………………….. 50,00 €/dan 

•   Izven sezone……………………………………………………....... 45,00 €/dan 

 

Letoval/a bom od:_________________ do:___________________ , skupaj __________ dni.    

                                                                                   

Glede na dolžino letovanja izbiram naslednji način plačila: 

 

Letoval bom od pet do sedem dni ter letovanje plačal s položnico (ustrezno obkroži):   

                                            

•v enem obroku                          •v dveh obrokih                          •v treh obrokih 

 

Letovanje štiri dni  in manj se plača v enem obroku! 

  

…………………………………………………………………………………………………... 

        
Obvezno izpolni prosilec:  

                                                                                 

Podpisani_____________________________, dovoljujem računski službi, da se mi zaradi 

neplačila že zapadlih obrokov za letovanje v počitniški kapaciteti sindikata v Termah Olimia, 

le te odtegne od moje plače in nakaže na transakcijski račun Sindikata železniškega prometa 

Slovenije, številka: SI56 6100 0419 0000 028, odprt pri DH d.d. Obračun plač bo obvestilo o 

neplačilu prejel s strani glavne pisarne Sindikata železniškega prometa Slovenije. 

 
                                                                                                              

 

Datum:_____________________                  Podpis prosilca: _______________________                           
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