RAZPIS

zA oDDAJo PocrrNI5rcr¡ ENor
Na podlagi Pravilnika za oddajanje poöitniökih enot Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije
poöitniöka komisija objavlja:

Destinaciie

St. enot
2 mobilni hiSici

St. oseb

Prihod

Odhod

Klima

Taksa

4+1

15.00

10.00

da

da

¡ctct PRtoPATtJt,

1 apartmaja

4

13.00

10.00

da

ne

Liburniiska cesta 1/d
MALINSKA . KRK,
Nikole Tesle 28a

3 apartmaji

5

15.00

10.00

da

ne

3 apartmaji
4+1
15.00
10.00
da
1 apartma
4
enoto lahko koristijo 4 osebe oziroma 5 oseb v primeru 5 ölanske d

ne

ANKARAN,
Kamp-San Roller pas

ZAMBRATIJA,
Siparska 9
(4+1) - poöit

Najem apartmajev ali mobilnih hi5ice je moZen za 7 dni. Menjava v apartmajih in mobilnih
hiËicah poteka ob petkih, razen v Zambratiji, kjer v dveh apartmajih poteka menjava tudi ob
õetrtkih.
Komisija za poõitni5ko dejavnost ima pristojnost, da neodvisno odloöa o öetrtkovih oziroma
petkovih terminih nastanitev.

V kolikor poöitniöka enota ni zasedena, jo je mogoöe najeti tudi za daljèe öasovno obdobje. Prav
tako jo v primeru nezasedenosti lahko najamejo tudi neölani in v tem primeru je cena najema viöja
zaSOo/o.

V ceno najema je v Ankaranu, lõ¡ó¡h in Malinski vËteta brezplaöna uporaba posteljnine,

brisað, konõno õi5öenje in eno parkirno mesto.
V Zambratiji pa je v ceno vðteta brezplaõna uporaba posteljnine, konõno õi5öenje in eno
parkirno mesto, s tem da so vse brisaõe va5a skrb.

1. DODATEN OPIS NAJEMA PO POSAMEZNIH DESTINACIJAH

Ankaran:
Mobilna hiöica je opremljena s kuhinjo, wc in tu5em, televizijo, vrtno sedeZno gamituro z zunanjim
prostorom za shranjevanje. V ceno je zajeto parkiranje enega vozila v kampu, brezplaðna uporaba
zunanjega bazena oziroma zniåana vstopnina v pokriti bazen.
V primeru uporabe bazena in toplih tuöev se na recepciji dvigne zapestnico in za njo plaöa 1 € / dan.
Ob prihodu gost prejme magnetno kartico za vstop in izstop iz kampa, za katero plaöa 5,00 €
kavcije. Kavcijo v viðini 5 € se plaöa tudi za izposojo zapestnic. Kavciji dobite vrnjeni ob odhodu.
Na recepciji se poravna tudi prijavnino 1 € / osebo in 15 € / osebo / noö v primeru, da peta oseba ni
druåinski ðlan.
Ob odhodu se na recepciji obraöuna turistiðna taksa (otroci do 7 let - takse prosti, osebe med 7 do
18 let - 1,25€ / osebo / noö, nad 18 let - 2,5 € / osebo / noð).
Zivali je potrebno prijaviti na recepciji in ne smejo bivati v hiöici, lahko pa se jih namesti v zabojnik
ob njej. Doplaöilo za domaðo åival je 7,5 € / noö.
Letovalci morajo upoötevati Hiöni red kampa 2020, ki je priloga.

lciói pri Opatiji:
Opremljeno stanovanje z dvoposteljno sobo in dnevno sobo z dvema pomoZnima leåiööema, z
opremljeno kuhinjo, wc in kopalnico, televizijo, vrtno sede2no garnituro in zunanjim balkonom ter
enim parkirnim mestom. Apartma se nahaja v bliåini morja.
Malinska na otoku Krku:
Apartma (dva v pritliöju in eden v 1. nadstropju) s kuhinjo, wc in kopalnico, z dvema sobama in
dnevno sobo, kompletno opremljen, s parkirnim mestom, z moinostjo uporabe åara, se nahaja v
bliåini morja.

Ob odhodu se na recepciji v primeru, da apartma koristi ðesta oseba (5+1), poravna stroöek
dodatnega leåiöca v viðini 10€/ noö. Cena velja tudi za otroke.
Koriðöenje klime ob zaprtih oknih in balkonskih vratih v öasu prisotnosti oseb v apartmaju.

Zambratija:
Dve opremljeni stanovanji v pritliöju za pet oseb s kuhinjo, eno triposteljno in dvoposteljno sobo,
kopalnico, teraso z zelenico in parkirnim mestom. Stanovanji v pritliöju sta primerni za druäni z
manjËimi otroci zaradi varnostne ograje.
Eno stanovanje v prvem nadstropju za pet oseb s kuhinjo, eno triposteljno in dvoposteljno sobo
dvema kopalnicama, dvema balkonoma in parkirnim mestom.
Eno stanovanje v prvem nadstropju za ëtiri osebe s kuhinjo, dvema dvoposteljnima sobama, dvema
kopalnicama, dvema balkonoma in parkirnim mestom.
2. TERMINI
ANKARAN
12.06. do 19.06.
19.06. do 26.06.
26.06. do 03.07
03.07. do 10.07
10.07. do 17.07
17 .07. do 24.07
24.07. do 31.07
31.07. do 07.08.
07.08. do 14 08
14.08. do 21.08.
21.08. do 28.08.
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12.06. do 19.06.
19.06. do 26.06.
26.06. do 03.07
03.07. do 10.07
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do
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MALINSKA - KRK

ZAMBRATIJA

19.06. do 26.06.

'18.06. do 25.06.

19.06. do 26.06.

26.06. do 03.07
03.07. do 10.07
10.07. do 17.07

25.06. do 02.07

26.06. do 03.07
03.07. do 10.07
10.07. do 17 .07

17.O7. do 24.07

17.07. do 24.07

24.07. do 31.07
31.07. do 07.08.
07.08. do 14.08.

24.07. do 31.07

14.08. do 21.08.
21.08. do 28.08.

ZAMBRATIJA

31.07 do 07.08.
07.08. do'14.08

02.07. do O9.O7

09.07. do 16.07
16.07. do23.07
23 07. do 30.07
30.07. do 06.08.
06.08. do 13.08.

17

.07. do 24.07

24.07. do31.07
31.07. do 07.08.
07.08. do 14.08.

14.08. do 21.08.

13.08. do 20.08.

14.08. do21.08.

21.48. do 28.08.

20.08. do 27.08.

21.08. do 28.08.

3. CENA NAJEMA
Cena za najem pocitniöke enote je 45 EUR na dan

4. PRIJAVA LETOVANJA
Prijava je moåna s Prijavnico, kije objavljena v nadaljevanju, lahko jo dobite tudi pri sindikalnih
zaupnikih oz. na sedeZu RepubliËkega odbora Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije,
Metelkova 1 5, Ljubljana.
Prijava je moåna po poöti ali osebno na sedeZu Republiðkega odbora.
Ne pozabite natanðno navestivseh zahtevan¡h podatkov in potrditi prijavnice priva5em
delodajalcu, da plaõujete õlanarino ali priloZite ustrezno potrd¡lo o plaõevanju õlanarine
(fotokopija poloZnice ali plaõilne liste). V nasprotnem primeru komisija prijavnice ne bo
obravnavala.
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ROK ZA PRIJAVE

ie 22. marec 2020.

Prosilci bodo dobili odgovore do 06. aprila 2A20.
V nujnih primerih za informacije lahko pokliöete na sedeZ sindikata na tel. (01) 439 40 30,
gospa Nada lntihar.

5. POGOJI PLACILA
Prvi obrok mora biti plaõan v 30 dneh po prejemu obvestila o odobrenem terminu
(najkasneje do 08. ma¡a 2O2O) na transakcijski raöun pri SKB, kodo RENT in sklicem kot sledi
v nadaljevanju:

Transakciiski raõun
0100 0002782
0100 0002782
0100 0002782
0100 0402782

Destinacija
ANKARAN

0310
0310
0310
0310

ICICIPRIOPATIJI
MALINSKA - KRK
ZAMBRATIJA

Sklic
00-7309
oo-7311
oo-7312
00-7313

Drugi in tretjiobrok pa vam bosta z administrativno prepovedjo odtegnjena od osebnega
dohodka.

o vplaõilu poõljite skupaj z izpolnjeno in potrjeno administrativno
prepovedjo na sedeZ sindikata najkasneje do 15. ma¡a 2A2O. V kolikor plaðila in dokumentov
ne prejmemo v tem terminu, bomo to razumeli kot odpoved letovanja in apartma brez
predhodnega obvestila oddali drugemu interesentu.
Letovanje je moåno plaöati tudi po poloånicah, vendar morajo biti v tem primeru vse tri poloZnice
poravnane vsaj 14 dni pred odhodom na letovanje.
Fotokopijo potrdila

6. ODPOVED
Odpoved koriööenja je moZna do 30 dni pred odhodom. V tem primeru se vrne Ze vplacani
obrok.
V primeru odpovedi v öasu, krajðem od 30 dni pred odhodom, se vplaöaniobrok ne vrne, razen v
primeru viËje sile (bolezen, smrt), kar uporabnik uveljavi s pisno vlogo in priloZenimi dokumenti.
Ce prosilec dobi odobreno letovanje in ne Zeli letovati, prosimo, da nam to nemudoma
sporoõi, da apartma lahko ponudimo drugemu prosilcu.

7.

PREVZEM KLJUÖEV (NAö|N KORSÖENJA)
Gosti se ob prihodu z napotnico prijavijo in prevzamejo kljuöe, katere ob zakljuöku vmejo,
kot sledi:
Ankaran:
töiói:

Malinska:
Zambratija

na recepciji kampa, Jadranska 25, Ankaran;
v Turistiöni agenciji >>Marea<<, Poljanska cesta 21, löiói-Opatija;
v Putniöki agenciji >Olivari<<, Dubaöljanska 111, Malinska;
kljuö prevzamete na lokaciji stanovanja: Zambratija, Siparska 9,
Savudrija, s tem da en dan prej najavite prihod oziroma vsaj eno uro pred
prihodom obvezno pokliöete lastnico, ga. Marijo Bijelió na MBT
+385 98 207 8O1, ker ne stanuje na tej lokacUi;

J

8. OSTALO

Uporabnik oz. najemnik poõitniSkega apartmaja Iahko s seboj pripelje le tiste osebe (ne
glede na starost), k¡ j¡h je prijavil na prijavnici za kori5ðenje poõitniÈkih kapacitet. V
nas protnem primeru, bo najemodajalec poðitnikovanje neprijavljene osebe odkloni l.

Psov in maõk ni dovoljeno voditi v poðitniSka stanovanja.
Uporabnik je dolZan skrbeti za red in ðistoöo in se obnaöati kot dober gospodar.
V primeru nastale ökode je uporabnik dol2an takoj nadomestiti poökodovani inventar in o tem
obvestiti pooblaðöeno osebo - najemodajalca.

Ob vsakem odhodu iz apartmaja (hiËice) mora uporabnik poskrbeti za po2arno varnost
(izkljuõitev grelnih ploðö, plina), zapreti okna in zakleniti enoto, odnesti smeti in pomiti
posodo.
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PR¡JAVNICA

-

Ölan(ica)

2A2O

s stalnim

rojen(a)

prebivaliööem

, öt. os.dokumenta

(kral rn postna öte\rilk@

dosegljiv(a) na telefonski Stevilki:

elektronski naslov:

zaposlen(a)

Potrjujemo plaöilo ölanarine:
(åig in podpis delodajalca)

PR¡JAVLJAM SE ZA KORISCENJE POCITNISKIH KAPACITET (ustrezno obkroåi):
DESTINACIJE
01

TERMIN

NADOMESTNI TERMIN

MOBILNA HISICA ANKARAN

02

APARTMA ICICI- OPAT¡JA

03

APARTMA MALINSKA

04.

APARTMA ZAMBRATIJA

-

od

do:

od:

do

od

do:

od:

do

od

do:

od:

do

od:

do

od:

do

KRK

Z MENOJ LETUJEJO (vpi5ite ime in priimek, datum rojstva, sorodstveno razmerje, ötevilko osebnega
dokumenta ali potnega lista):

IZJAVA

Podpisani(a)

izjavljam, da sem seznanjen(a) s Pravilio oddajanju
poöitniskih kapac'ttet SOZTUS ter aa nom *orist'tfta¡ poaitnisi<o enoto v skladu
njinovimi dotoöiti. Fiedno
plaöujem ölanarino (potrdi delodajalec oz. prilagam dokazilo o plaöevanju ëlanarine), sicer se prijavnica ne

i

upoSteva.

Datum
PODPIS
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