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ZBORNICA KAMNIK

PRAVITNIK O LETOVANJU V PoEttNISrIn KAPAcITETAH oBModrue oBRTNo-
PoDJETNtSre zaoRNtcE KAMNTK

r. spr-oSrue oolodse

f. ilen

s tem pravilnikom se doloda upravidence do storitev poditni5ke dejavnosti, poslovanje poditniike
dejavnosti, ceno najema poditniSkih enot in pladilo, uporabo poditniskih enot, odpoved in preddasno
zakljuditev letovanja, pravico do pritoibe ter izgubo pravice do letovanja.

2. POSTOVANJE IN UPRAVUANIE POirruISKE DEJAVNOSTI

2. Elen

(1) Poditniska dejavnost se izvaja v okviru dejavnosti obmodne obrtno-podjetniske zbornice Kamnik
(ooZ Kamnik). Strokovna in administrativno tehnidna dela poditniike dejavnosti izvaja Komisija za
letovanje priOOZ Kamnik in strokovna sluZba OOZ Kamnik.

3. IZVAJANJE POE|TNISKE DEJAVNOSTI IN UPRAVIEENCT

3. ilen

(1) Poditniske enote se oddajajo na podlagi razpisa, ki ga Komisija za letovanje razpiie in objavi 1x
letno, v zadetku oktobra pri demer je razpisni rok za zimsko glavno sezono do 15. decembra in
razpisni rok za poletno sezono do 31. marca tekodega leta.
(2) V dasu razpisa imajo prednost pri najemu poeitniskih enot dlani ooZ Kamnik.
(3) Po preteku razpisa so preostali prosti termini na razpolago zaposlenim pri dlanih ooZ Kamnik,
upokojenim obrtnikom in drugim zainteresiranim letovalcem.
(4) o dodelitvi terminov letovalcem, ki se prijavijo na razpis, odloda Komisija za letovanje, o demer
letovalce pisno obvesti.
(5) Letovalec na podlagi potrjenega termina za letovanje s strani Komisije za letovanje, prejme
(pred)radun za pladilo letovanja.
(6) Kriteriji za dodelitev terminov v dasu trajanja razpisa:

o Stevilo letovanj v obdobju 5 let
o 5oloobvezniotroci
o doba dlanstva v OOZ Kamnik
o vedkratno dlanstvo v ooZ Kamnik (letovalec ima ved podjetij, s katerimije dlan ooZ Kamnik)
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abela za todkovan
Stevilo

letovanj v
obdobju
preteklih 5

let

0 letovanj =
10 todk

1 letovanje =

5 toik
2 letovanji =

4 todke
3 letovanja =

3 toike
4 letovanja =
2 todki

5 letovanj =
1 toika

Ved kot 5

letovanj = Q

toik

Doba

dlansWa v
OOZ Kamnik

lleto=1
todka

2 leti =2
todki

3leta=3
todke

4leta = 4
todke

5do10 let=
10 tofk

11 do 20 let

= 15 todk
Ved kot 20
let =20 todk

otroci 5oloobvezni
otroci = 10
toik

Otroci, ki

niso
ioloobvezni
= 5 toik

Brez otrok =
0 todk

Vedkratno
dlanstvo

1 podjetje =
1 todka

2 podjetji in

ved = 5 toik

(8) lzven razpisa (po 15. decembru in po 3L. marcu) se preostali prosti termini poditniske enote
dodeljujejo na podlagidatuma rezervacije in pladila letovanja.
(9) Prosti termini se v primeru odpovedi dodeljenega termina na podlagi razpisa, ponudijo tistim
letovalcem, ki so ob dodeljevanju terminov izpadli, oziroma jim letovanje ni bilo odobreno.
(10) sezona letovanja traja celo leto, za glavno sezono pa se steje das:

r lzola - Simonov zaliv: j.5. Junij - L5. september
o Kranjska gora: 1. december - 31. marec in 1. Julij _ 31. avgust

(11)termini letovanja so praviloma tedenski (od ponedeljka do ponedeljka)
(12) Kraj5i termini se oddajajo le v primeru, da termin ni zaseden, vendar jele 7 dni pred ielenim
datumom letovanja v poditniski enoti.

4. CENE NAJEMA POEFNISKIH ENOT IN PUEITO

4. flen

(1) Komisija za letovanje je s 1.1.2020 pripravila kalkulacijo cen za noditve v posamezni poditniski
enoti in se lahko po potrebi kadarkolispremeni.
(2) V ceno letovanja je vkljuden davek na dodano vrednost.
(3) Letovalec je poleg cene letovanja dolian pladati tudi kondno diSdenje apartmaja in turistidno
takso.
(a) Po pladilu letovanja izda ooz Kamnik letovalcu ustrezen dokument/napotnico za letovanje v
poditniSki enoti ter vsa potrebna navodila o uporabi poditniike enote.
(5) Letovalec je dolZan pladati stroike za odpravo Skode, ki bi nastala v dasu njegovega letovanja v
poditniski enoti ali njeni okolici (npr. razbitje kroinikov, kozarcev, po5kodovanje drugega inventarja,
ipd.).
(5) Letovalec je dolian pladati stroSke odpovedi, v kolikor v skladu s 5. dlenom tega pravilnika,
odpoved ni pravodasna ali utemeljena.
(6) Letovanje z domadimiiivalmi ni dovoljeno.

5' ODPOVED TETOVANJA - ODSTOP OD POGODBE lN PREDdASNA ZAKUUetTeV IEToVANJA

5. Elen

(1) Letovanje sme letovalec odpovedati kadarkoli, obvezno v pisni obliki. odpoved letovanja pomeni
odstop od pogodbe.



(2) odstop od pogodbe ima v odvisnosti od vzroka in datuma podaje odpovedi dolodene finandne
posledice.
(3) odpoved letovanja s strani letovalca je brez stroikov mogoda le 30 dni pred odobrenim terminom.
V tem primeru tudi ni potrebno navajati razloga za odpoved letovanja in odstop od pogodbe.
(4) ee letovalec odstopi od pogodbe v obdobju krajSem od 30 dni, je letovalec dolian pladati stro5ke
odpovedi letovanja, kiso odvisniod datuma uradnega prejema pisne odpovedi:

o odpoved od 29 do 2l dnipred zadetkom letovanja2o%cene letovanja.
o odpoved od 20 do 15 dni pred zadetkom letovanj a 30 % cene letovanja.
o odpoved od 14 do 8 dni pred zadetkom letovanj a 40 % cene letovanja.
r odpoved od 7 do 4 dni pred zadetkom letovanj a go % cene letovanja.
r odpoved od 3 (72 ur) do 1' (24 ur) dneva pred zadetkom letovanja ali na dan zadetka

letovanja ali neudeleiba brez odpovedi roo %cene letovanja.
(5) V izrednih primerih na katere letovalec ne more vplivati, niti se jim ne more izogniti (npr. visja sila,
kamor sodi npr' nesreda, bolezen ali smrt v druiini), je odpoved moina na podlagi uradnih dokazil. V
tem primeru je letovalec upraviden do vrnitve celotnega vpladanega zneska, OOZ Kamnik zadrii le
stroSke, povezane s svojim delom v viiini 25,00 EUR.
(6) ee se letovalec letovanja katerega je ie vpladal ne more udeleZiti, lahko prenese svojo rezervacijo
na drugega letovalca, vendar mora o tem obvestiti strokovno sluZbo OOZ Kamnik. v tem primeru je
letovalec dolian povrniti ooZ Kamnik le administrativne stroike v viiini 25,00 EUR, preostali znesek
ie vpladanega najema za letovanje pa se mu povrne.
(7) de letovalec preddasno prekine oz. zakljudi letovanje iz kakr5nega koli razloga na njegovi strani ali
zaradi viSje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani ooZ Kamnik, ooz Kamnik ne vrada ie
vpladanih sredstev za letovanje.

6. ilen

(1) Letovalec je pri uporabi poditniske enote dolian dosledno spoitovati vsa prejeta navodila in
uporabljati dodeljeno poditniSko enoto s skrbnostjo dobrega gospodarja.

7. Elen

(1) V poditniSkih enotah je strogo prepovedano kajenje.

8. ilen

(1) V kolikor letovalec med letovanjem ugotovi nepravilnost oziroma okvaro v poditniiki enoti ali
skupnem delu, ki onemogoda ali omejuje uporabo poditniske enote ali lahko povzrodivedjo ikodo
poditniskienoti, je dolzan o tem nemudoma obvestitiooz Kamnik.

f. ilen

(1) Po kondanem letovanju letovalec izpolni porodilo o letovanju, ki ga prejme hkrati s prijavnico
napotnico in ga posreduje ooZ Kamnik na predhodno dogovorjeno mesto.
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10. Elen

(1) Letovalec je odgovoren za vso 5kodo, nastalo v dasu njegovega letovanja v poditniski enoti. o
Skodi, kijo je v poditni5ki enoti ali na njenem inventarju oziroma v poditniikem objektu povzrodil sam
ali osebe, ki so z njim letovale, je dolZan obvestiti OOZ Kamnik, takoj. Stro5ke za odpravo nastale
Skode mora poravnati v predpisanem roku po prejemu zahtevka za povrnitev stro5kov.

6. PRAVICA DO REKTAMACIJE IN PRITOZBE

11. ilen

(1) Letovalec lahko vloii reklamacijo, ki se nanasa na uporabo poditniSke enote.
(2) obrazloieno reklamacijo naslovi letovalec na ooZ Kamnik, najkasneje v roku g dni od zakljudka
letovanja. K reklamaciji mora priloiiti ustrezna dokazila (npr. fotografije ipd.), ki izkazujejo dejansko
stanje, ter potrditev strokovne sluibe o prijavi okvare.
(3) O reklamaciji odloda Komisija za letovanje.
(a) Pri ugotovitvi manj5ih pomanjkljivosti (npr. slab TV signal, slabSe podisdena enota ipd.), ki bistveno
ne vplivajo na kakovost bivanja v poditniSki enoti, OOZ Kamnik ne vrada Ze vpladanih sredstev za
letovanje.
(5) Reklamacije, vloiene po poteku 8 dnevnega roka, se zazna kot prepozna in se jih zavrie.

8. IZGUBA PRAVTCE DO LETOVANJA

12. Elen

(1) oseba izgubi pravico do letovanja za dobo treh let, de sama ali osebe, ki z njim letujejo:o ne spoitujejo hiSnega reda v poditniski enoti ali 5ir5em sklopu (stanovanjskega bloka,
poditniSkega naselja) ter s svojim vedenjem motijo druge letovalce. ne zapustijo po6itni5ke enote v skladu z navodili

' namerno ali iz hude malomarnosti povzrodijo Skodo v sami poditniiki enoti ali na skupnih
delih

o v zahtevanem roku ne poravnajo stroikov za odpravo 5kode, ki so jo povzrodili v poditniski
enoti aliskupnih delih

o dovolijo v svoji odsotnosti uporabo dodeljene poditni5ke enote drugim osebam

' samovoljno spreminjajo dodeljenitermin ali poditnisko enotoo uporabljajo poditni5ko enoto brez vednosti OOZ Kamnik.

Predsednik Komisije za letovanje, DuSan podgorSek

Datum: 25.5.2020


