
 

 

Ljubljana, 23. 04. 2019 
 
 VSEM ČLANOM SINDIKATA VZDRŽEVALCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC  

 VSEM ČLANOM SINDIKATA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA SLOVENIJE  

 VSEM ČLANOM SINDIKATA STROJEVODIJ SLOVENIJE  

 VSEM ČLANOM DELAVCEV ŽELEZNIŠKE DEJAVNOSTI SLOVENIJE  

 ZAPOSLENIM SŽ IN IZVEN 

    

RAZPIS LETOVANJA V POČITNIŠKI ENOTI ZREČE 
SINDIKATA SVSŽ 

 
ZA OBDOBJE OD 24. MAJA 2019 DO 27.12.2019  

 
Lokacija tip Število 

ležišč 

ostalo 

Terme Zreče 

 

 

 

Apartma velikosti 52m2, 

balkon, WC s tušem, TV, 

radio, klima (hlajenje in 

gretje) 

4 

 

 

dnevno 2 vstopnici savna + bazen 

 

dnevno 2 vstopnice za bazen,  

(večkratni vstop) 

 

Počitniška kapaciteta - apartma v Termah Zreče se nahaja cca 50m od vhoda v Terme Zreče in je 
opremljen po standardih visoke kategorije. V njem se nahaja predsoba, WC s tušem, kuhinja z jedilnico, 
zagrajeni balkon, dneva soba z sedežno garnituro in TV ter spalnica z ležiščem za dve odrasli in ležišče 
za dva otroka. K apartmaju spada tudi kolesarnica in klet.   
 

 
 

Vhod v stanovanjski blok, kjer se počitniška enota nahaja 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notranjost počitniške enote 
 
 
1. PRIJAVA 
 
Vsi, ki želijo koristiti apartma, morajo poslati pravilno in čitljivo izpolnjeno prijavnico. Na prijavnici 
morajo biti navedene vse osebe, ki bodo letovale z nosilcem letovanja.  
 
Prijavnica in izjava o plačilu je priloga tega razpisa! 
 
Način prijave: 
 
Po pošti:            Odbor za letovanje SVSŽ 

Šmid Aleksander 
Kajuhova 9 

2319 POLJČANE 
 

 
Telefonično:      GSM: 041 753 759 
 

 
 

Elektronska prijava:   e-naslov: aleksander.smid@slo-zeleznice.si 
 
 
 
 

https://posta07.slo-zeleznice.si/owa/UrlBlockedError.aspx


 

 

2. TERMINSKI PLAN  
 
   18.04.2019 - razpis letovanja 

10.05.2019 - rok za oddajo prijavnic 
13.05.2019 - razdelitev terminov 
20.05.2019 - obvestilo o odobrenih in prostih terminih 

 
Po tem roku bo možno, v kolikor bodo termini še prosti, zainteresiranim dodeljevati tudi na podlagi 
rezervacij po telefonu na GSM 041 753 759 (kontaktna oseba Aleksander ŠMID). 
 

3. TERMINI LETOVANJA 
 
Termini letovanja v apartmaju v sezoni od 24. maja 2019 do 27. decembra 2019 so naslednji: 
 

Zap.št. Termin od - do Koristi 

1 24. maj 2019 31. maj 2019 
 

2 31. maj 2019 7. junij 2019 
 

3 7. junij 2019 14. junij 2019 
 

4 14. junij 2019 21. junij 2019 
 

5 21. junij 2019 28. junij 2019 
 

6 28. junij 2019 5. julij 2019 
 

7 5. julij 2019 12. julij 2019 
 

8 12. julij 2019 19. julij 2019 
 

9 19. julij  2019 26. julij 2019 
 

10 26. julij 2019 2. avgust 2019 
 

11 2. avgust 2019 9. avgust 2019 
 

12 9. avgust 2019 16. avgust 2019 
 

13 16. avgust 2019 23. avgust 2019 
 

14 23. avgust 2019 30. avgust 2019 
 

15 30. avgust 2019 6. september 2019 
 

16 6. september 2019 13. september 2019 
 

17 13. september 2019 20. september 2019 
 

18 20. september 2019 27. september 2019 
 

19 27. september 2019 4. oktober 2019 
 

20 4. oktober 2019 11. oktober 2019 
 

21 11. oktober 2019 18. oktober 2019 
 

22 18. oktober 2019 25. oktober 2019 
 

23 25. oktober 2019 1. november 2019 
 

24 1. november 2019 8. november 2019 
 

25 8. november 2019 15. november 2019 
 

26 15. november 2019 22. november 2019 
 

27 22. november 2019 29. november 2019 
 

28 29. november 2019 6. december 2019 
 

29 6. december 2019 13. december 2019 
 

30 13. december 2019 20. december 2019 
 

31 20. december 2019 27. december 2019 
 

 

Posamezen termin traja sedem dni in sicer od petka od 16:00 ure do petka do 13:00 ure. 



 

 

4. KRITERIJI ZA DELITEV APARTMAJA 
 
Apartma se dodeli na podlagi prednostne liste, ki se določi po številu zbranih točk. Pri določanju števila 
točk za vsako dodelitev se upošteva: 

 za vsako leta članstva v sindikatu, upokojenci    1 točka         

 letovanje v preteklem letu ali v predhodnem razpisu    -10 točk                                 

 za vsakega nepreskrbljenega šoloobveznega otroka                             5 točke 
 
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 zgoraj navedenih sindikatov. 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, naj na to opozori odbor za letovanje. 
 
5. ODPOVED LETOVANJA 
 
Odpoved letovanja mora biti posredovan odboru za letovanje v pisni obliki. Za dan odpovedi se šteje 
dan oddaje odpovedi na pošti ali drugi tehnični opremi (telefax, elektronska pošta s podpisom). 
 
V kolikor član ne letuje v dodeljenem terminu in: 

 termina ne odpove pred pričetkom letovanja, plača polno ceno letovanja (glede izpolnjevanja 
kriterijev v naslednjih letih se šteje, da je član v tem obdobju letoval); 

 odpove letovanje do deset dni pred pričetkom odobrenega termina, plača odškodnino v višini 
20% cene letovanja; 

 odpove letovanje do 14 dni pred pričetkom odobrenega letovanja, plača odškodnino v višini 
10% cene letovanja; 

 odpoved letovanja je opravičena (bolezen, smrt), kar izkaže s pisnim potrdilom, se ne glede na 
čas odpovedi ne plača odškodnina. 

 
6. CENA LETOVANJA 
 
Cena koriščenja apartmaja » V TERMAH ZREČE » na dan je: 

 za člane-ce Sindikata SVSŽ, SŽPS, SSSLO in SDŽDS  39,00€ 

 za ostale zaposlene na SŽ in izven    45,00€ 
   
V ceno koriščenja apartmaja nista vključeni prijavna in turistična taksa, ki jo mora uporabnik 
poravnati na recepciji. 
 
Če se prijavita dve osebi dobita ob prijavi na recepciji dve vstopnici v obliki zapestnice za savno + bazen. 
 
Če se prijavijo tri osebe dobijo ob prijavi na recepciji dve vstopnici v obliki zapestnice za savno + bazen 
ter eno vstopnico v obliki zapestnice za bazen. 
 
Če se prijavijo štiri osebe dobijo ob prijavi na recepciji dve vstopnici za savno + bazen ter dve vstopnici v 
obliki zapestnice za bazen. 
 
Vstopnice so vštete v ceno letovanja. 
 



 

 

7. NAČINI PLAČILA LETOVANJA 
 
Plačilo letovanja za člane in ostale zaposlene na SŽ se opravi preko obračuna plač ali s položnicami.  
 
Plačilo letovanja v več obrokih: 

 pri letovanju od pet do sedem dni je možnost plačila v enem do šest obrokov (za člane-ce SVSŽ, 
SŽPS, SSSLO in SDŽDS); 

 pri letovanju od pet do sedem dni je možnost plačila v enem do štirih obrokov (zaposleni SŽ in 
izven); 

 pri letovanju do štiri dni (vikend paket) je možnost plačila v enem obroku. 
 
Pri obročnem odplačevanju s položnicami se prvi obrok plača najkasneje v tednu, ko uporabnik prične z 
letovanjem. 
 
7. ODGOVORNOST ZA STVARI, OPREMO IN INVENTAR 
 
Vsak uporabnik je dolžan uporabljati stvari, opremo in inventar pazljivo in kot dober gospodar. Pred 
nastanitvijo je vsak uporabnik dolžan primerjati stanje stvari, opreme in inventarja z evidenco opreme, 
ki je v apartmaju ter ugotovitve vpisati v posebno knjigo. 

 
V primeru poškodovanja ali neskladnosti stanja z evidenco opreme je uporabnik dolžan poleg vpisa v 
posebno knjigo, ugotovljeno sporočiti odgovorni osebi oz. skrbniku apartmaja. 
 
Poškodovanje, razbitje ali drugačno zmanjšanje števila ali vrednosti opreme, stvari, inventarja in 
objekta takoj ob ugotovitvi oceni Odbor za letovanje skupaj z uporabnikom, ter odloči o odškodninski 
zavezanosti. 
 
8. POMEMBNO 
 
Ključe apartmaja letovalci prevzamejo na recepciji Term Zreče (Hotel Vital)! 
 
Parkiranje je možno blizu stanovanjskega bloka ali na bližnjem urejenem parkirišču. 
 
Posteljnino, brisače in čistila uporabniki prinesejo s seboj! 
 
Na recepciji se poravna turistična taksa ter storitve prijave in odjave, v višini 5 EUR za odraslo osebo 
ter 3 EUR za otroke do 14 let, na termin bivanja (ne glede na trajanje bivanja). 
 
ŽELIMO VAM PRIJETNO LETOVANJE! 

                                                                                                      
                     

 
Odbor za letovanje Sindikat SVSŽ 

 
 


