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PRAVILNIK	O	KORIŠČENJU	ZDRAVILIŠKIH	KAPACITET	
	Društva	psoriatikov	Slovenije	

	
I.	UVODNE	DOLOČBE	

	
1.	člen	

S	tem	pravilnikom	se	ureja:		
	

• način	koriščenja	zdraviliško	-	počitniških	kapacitet,		
• trajanje	uporabe	na	posameznega	uporabnika,	
• osnove	in	merila	za	določanje	prednostnega	reda,		
• postopek	zbiranja	prijav	in	določanje	vrstnega	reda,		
• organ	za	izvedbo	postopka	in	pooblaščeni	delavec	za	izvajanje	odločitev	organa,		
• odgovornost	uporabnikov	za	pravilno	uporabo	kapacitet	in	njihova	odškodninska	

odgovornost.	
2.	člen	

Društvo	 psoriatikov	 Slovenije	 (v	 nadaljevanju	 DPS)	 razpolaga	 z	 naslednjimi	 zdraviliško	 -	
počitniškimi	objekti:		

PODČETRTEK,	TERME	OLIMIA	 	 	1	APARTMA	ZA	4	OSEBE,		
MORAVSKE	TOPLICE,	TERME	3000		 	1	APARTMA	ZA	3	OSEBE.		
	
Navedene	objekte	lahko	koristijo	člani	društva	z	družinskimi	člani,	če	se	prijavijo	v	rokih,	določenih	
v	razpisu.		

V	 primeru,	 da	 po	 razpisu	 ostanejo	 kapacitete	 neizkoriščene,	 lahko	 DPS	 te	 zasede	 z	 drugimi	
ponudniki	pod	pogoji,	o	katerih	določi	predsedstvo	DPS.		

Razpis	 za	 koriščenje	 zdraviliških	 kapacitet	 se	 objavi	 letno	 in	 sicer	 v	 mesecu	 oktobru.	 Razpis	 se	
objavi	na	spletni	strani	Društva	psoriatikov	Slovenije	ali	obvestilu	ki	ga	prejmejo	vsi	člani	DPS.	

3.	člen	

Termini	so	praviloma	7	dnevni.	Izjemoma	komisija	lahko	določi	tudi	10	dnevne	termine	koriščenja	
če	so	za	to	objektivne	možnosti.	

II.	ORGANI	ZA	IZVEDBO	POSTOPKA	

4.	člen	

Za	 izvedbo	 razpisa,	 za	 izbiro	 interesentov	 za	 uporabo	 in	 sestavo	 predhodnega	 vrstnega	 reda	
imenuje	predsedstvo	DPS,	5-člansko	komisijo.		

5.	člen	

Za	strokovno	izvedbo	odločitev	komisije	je	zadolžen	strokovni	sodelavec,	ki	ga	imenuje	
predsedstvo	DPS.



																																		
			

	

	

III.	POSTOPEK	ZBIRANJA	PRIJAV	

6.	člen	

Komisija	objavi	v	terminu	določenem,	v	2.	členu	tega	pravilnika,	razpis	prostih	kapacitet,	ki	mora	
vsebovati:		

• razpis	možnih	kapacitet	z	možnimi	roki	uporabe,		
• ceno	najema,		
• način	zbiranja	prijav	z	rokom	za	prijavo,		
• naslov	strokovnega	sodelavca,	ki	sprejema	prijave.		

7.	člen	

Po	 zaključku	 razpisa	 se	 v	 roku	 20	 (dvajset)	 dni	 obvesti	 prijavljene	 o	 dodeljenih	 kapacitetah	 in	
terminih.	 Proste	 kapacitete	 pa	 se	 zasedejo	 na	 osnovi	 dodatnega	 povpraševanja	 interesentov	
oziroma	oddajo	drugim	posameznikom	društvom	ali	organizacijam.	

IV.	IZBIRA	PROSILCEV	IN	SESTAVA	PREDNOSTNEGA	REDA	

8.	člen	

Vsi	prosilci	se	izbirajo	po	merilih,	določenih	s	tem	pravilnikom:		

• več	 posameznih	 članov	 DPS,	 ki	 žele	 skupno	 letovati	 v	
apartmaju,		

• ki	še	nikoli	niso	koristili	kapacitet,	
• ki	že	dalj	časa	niso	koristili	kapacitet,	
• z	 točkovnikom	 za	 prednostno	 dodelitev	 zdraviliških	

kapacitet	

LETUJE		 1	član	DPS	 2	člana	DPS	 3/4	člani	DPS		 		
ŠT.	TOČK	 15	točk	 20	točk	 30	točk	 		

ŠTEVILO	LETOVALCEV	 1	 2	 3	ali	4	 		
ŠT.	TOČK	 2	točki	 3	točke	 5	točk	 		

LETOVALI	 pred	1	letom		 pred	2	letoma		 pred	3	leti	in	več	 nikoli		
ŠT.	TOČK	 2	točki	 4	točke	 6	točk	 10	točk	

ČLAN	DPS	 do	2	leti	 nad	2	leti	 		 		
ŠT.	TOČK	 2	točki	 10	točk	 		 		

	

9.	člen	

Kriterij	za	koriščenje	kapacitet	se	upošteva	za	zadnja	3	leta.		

10.	člen	

Po	končni	izbiri	sprejme	komisija	sklep	o	dodelitvi	terminov	posameznim	prijavljenim	in	o	sklepu	
obvesti	 predsedstvo	DPS.	 Strokovni	 sodelavec	 obvesti	 člane,	 katerim	 so	 bili	 termini	 dodeljeni	 o	
dodelitvi	termina	in	jim	dostavi	nalog	za	plačilo	najema.		

	

	



																																		
			

	

11.	člen	

Po	obvestilu	o	dodelitvi	termina	prijavljeni	ne	more	odpovedati	termina,	razen	v	primeru	bolezni,	
poškodbe	in	smrti	v	družini.	V	primeru	drugih	nepredvidenih	dogodkov	oceno	upravičenosti	poda	
komisija.	Upravičenost	odpovedi	se	dokazuje	z	ustreznim	potrdilom	zdravnika	oziroma	upravnega	
organa.	Če	prijavljeni	neopravičeno	odpove	termin	manj	kot	15	dni	pred	letovanjem,	plača	50	%	
cene	najema	objekta.	

V.	ODGOVORNOST	KORISTNIKOV	KAPACITET		

				12.	člen	

• vsak	 uporabnik,	 ki	 koristi	 zdraviliške	 kapacitete,	 je	 dolžan	
skrbeti	za	le	te	kot	dober	gospodar,		

• če	 uporabnik	 namenoma	 ali	 iz	 malomarnosti	 povzroči	
materialno	 škodo,	 ima	 DPS	 na	 podlagi	 poročila	 komisije	 o	 povzročeni	 škodi	 pravico	
izterjati	poravnavo	škode,	

• v	 primeru	 povzročitve	 večje	 materialne	 škode,	 oziroma	
kakršnekoli	 druge	 kršitve	 tega	 pravilnika,	 član	 oziroma	 uporabnik	 izgubi	 pravico	 do	
uporabe.		

13.	člen	

• vsak	uporabnik	mora	v	roku	7	(sedmih)	dni	vrniti	izpolnjeno	
poročilo	o	letovanju,		

• na	 začetku	 uporabe	 mora	 uporabnik	 ugotoviti	 stanje	
inventarja	ter	eventualne	razlike	vpisati	na	poročilo	o	letovanju,		

• ob	vrnitvi	domov	je	uporabnik	dolžan	obvestiti	strokovnega	
sodelavca,	 o	 morebitnih	 primanjkljajih	 oziroma	 poškodbah	 na	 inventarju	 in	 objektu,	
katere	vpiše	na	poročilo	o	letovanju.	

14.	člen		

V	 zdraviliškem	objektu	 so	 lahko	nastanjene	 samo	prijavljene	osebe.	Prijava	 ter	ostalo	 se	 vrši	 na	
recepciji	zdravilišča.		

Domače	živali	v	zdraviliško	–	počitniškem	objektu	niso	dovoljene.	

	

VI.	KONČNE	DOLOČBE	

15.	člen	

Člani	DPS	lahko	dajejo	komisiji	pisne	pobude,	predloge,	pritožbe	ali	pohvale	v	zvezi	z	zdraviliškimi	
kapacitetami,	ki	jih	vpišejo	na	poročilo	o	letovanju.	

16.	člen	

Ceno	najema	določi	vsako	leto	predsedstvo	DPS.	Cena	se	določi	za	1	(en)	dan	bivanja:	za	celoten	
apartma.		

17.	člen	

Za	 koriščenje	 društvenega	 apartmaja	 vsak	 član	 ob	 prejemu	 odločbe	 v	 roku	 30	 dni	 plača	 20%	
stroškov,	ostalih	80%	pa	10	dni	pred	odhodom.	V	primeru	neupravičene	odpovedi	se	teh	20	%	ne	
vrača.	Uporabniki	plačajo	uporabo	objekta	10	(deset)	dni	pred	pričetkom	koriščenja	dodeljenega	
termina.	 Strokovni	 sodelavec	 oziroma	 recepcija	 letovišča	 uporabniku	 izda	 oziroma	 pošlje	
napotnico	-	vavčer	po	prejemu	potrdila	o	plačanem	najemu	apartmaja.		



																																		
			

	

18.	člen	

Ta	pravilnik	s	spremembami	je	bil	sprejet	na	redni	letni	skupščini	Društva	psoriatikov	Slovenije	dne	
17.	3.	2018	in	velja	od	dneva	sprejema.		

	

	

Predsednica	Društva	psoriatikov	Slovenije	

Stanko	Pregelj	


