RAZPIS ZA POČITNIKOVANJE 2019
v mobilni hiški, ki je v lasti OZ RKS Novo mesto.
Lokacija: Kamp Podzemelj v Beli krajini.

1. RAZPISANI TERMINI V SEZONI:
julij

od 30. 6. do 7. 7. 2019
od 7. 7. do 14. 7. 2019
od 14. 7. do 21. 7. 2019
od 21. 7. do 28. 7. 2019

avgust

od 28. 7. do 4. 8. 2019
od 4. 8. do 11. 8. 2019
od 11. 8. do 18. 8. 2019
od 18. 8. do 25. 8. 2019
od 25. 8. do 1. 9. 2019

2. RAZPISANI TERMINI IZVEN SEZONE:

-

3.

junij

od 2. 6. do 9 .6.
od 9. 6. do 16. 6.
od 16. 6. do 23. 6
od 23. 6. do 30. 6.

september

od 1. 9. do 8. 9.
od 8. 9. do 15. 9.
od 15. 9. do 22. 9.
od 22. 9. do 29. 9.

Razpisani so tedenski termini (sedem nočitev),
menjava uporabnikov je ob nedeljah,
prevzem ključev je možen po 14. uri, mobilno hiško je potrebno zapustiti do 10. ure,
ob nastopu termina lahko na recepciji ključe od mobilne hiške prevzame samo nosilec
počitnikovanja, ki je naveden na napotnici za letovanje. Recepcijska služba drugim
gostom ključev ne bo izročala.

CENA DNEVNEGA NAJEMA:
a) V SEZONI: 30 €
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b) IZVEN SEZONE: 21 €
Turistična taksa in stroški prijave na recepciji niso vključeni v ceno in se plačajo po ceniku
recepcije v Kampu Podzemelj. Račun za uporabo mobilne hiške je potrebno poravnati 10 dni
pred začetkom počitnikovanja, turistično takso in stroške prijave pa v skladu z navodili
direktno v kampu.
Na osnovi dokazila o plačilu OZ RK Novo mesto uporabniku izda naročilnico za uporabo
mobilne hiške ter vsa potrebna navodila o uporabi mobilne hiške.
Možnost subvencije: Če posameznik oz. družina celotnega počitnikovanja ne more plačati,
lahko s prošnjo zaprosi za sofinanciranje. V primeru, da Komisija za pomoči oceni, da gre za
socialno ogroženega posameznika oz. družino, lahko KORK doplača razliko do polne cene.

4. PRIJAVA
Na razpis se lahko prijavijo socialno šibki posamezniki in družine ter aktivni prostovoljci in
aktivni ter upokojeni delavci OZ RKS Novo mesto v primeru prostih zmogljivosti v primeru,
da interesa med socialno šibkimi ni.
Na spletni strani http://novomesto.ozrk.si/ pod zavihkom:
http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/pocitnikovanje_v_mobilni_hiski_v_kampu_podzemelj/

lahko zainteresirani dobijo prijavnico, ki jo izpolnijo in pošljejo na naslov OZ RKS Novo
mesto, Ul. Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto ali jo dostavijo osebno na sedež društva.
Zadnji rok za prijavo počitnikovanja izven sezone je 30. april 2019, v sezoni pa 13. maj
2019. Prijavnica se šteje za pravočasno, v kolikor je oddana zadnji dan roka za prijavo do 24.
ure.
Pri prijavi je potrebno dosledno upoštevati, da lahko v počitniški hiški biva le do 6 oseb.
Otroci do dopolnjenega tretjega leta starosti ne štejejo, kot da zasedajo ležišče, jih je pa
potrebno vseeno navesti v prijavi. Prijave, na katerih bo navedenih več oseb, kot je
razpoložljivih ležišč, se ne bodo upoštevale pri dodeljevanju letovanj. Pri otrocih se upošteva
podatek o starosti na dan oddaje prijave.

2

5. NAČIN DODELJEVANJA MOBILNE HIŠKE:
Po preteku roka za prijavo bodo vse pravilne, popolne in pravočasne prijavnice pregledane s
strani Komisije za pomoči.
Prednostno so do počitnikovanja upravičeni socialno ogroženi posamezniki, katerih mesečni
dohodek na družinskega člana ne presega višine denarne socialne pomoči za samsko osebo in
socialno ogrožene družine, katerih skupni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega
350 eur.
V primeru, da za razpoložljive termine počitnikovanja ni dovolj povpraševanja s strani
socialno ogroženih posameznikov in družin, lahko proste termine koristijo aktivni prostovoljci
ter aktivni in upokojeni delavci OZ RKS Novo mesto.
Prosilcem se dodelijo točke na podlagi naslednjih kriterijev, ki so izpolnjeni na dan
prijave:
a) Priporočilo KORK – 100 točk,
b) Zdravstvene težave prosilca oz. družinskih članov, ki so prijavljeni na počitnikovanje
(invalidnost, bolezen, manjše možnosti za zaposlitev zaradi zdravstvenih težav) - 90
točk,
c) Šoloobvezni otroci prosilca ali njegovega zakonca oz. izvenzakonskega partnerja (od
1. do 9. razreda OŠ) – 80 točk za vsakega šoloobveznega otroka,
d) Predšolski otroci ali otroci do dopolnjenega 18. leta starosti prosilca ali njegovega
zakonca oz. izvenzakonskega partnerja – 70 točk za vsakega predšolskega otroka ali
otroka do 18. leta starosti,
e) Prijavljeni in/ali njegov zakonec oz. izvenzakonski partner je starejši od 65 let – 60
točk za vsakega starejšega od 65 let,
f) Omejene možnosti počitnikovanja v lastni režiji zaradi trenutno nizkih mesečnih
prejemkov oz. drugih obremenitev (krediti, dolgotrajna bolniška, izguba službe, nižji
dohodki zaradi pokojnine, ipd.) – 50 točk.

Komisija bo počitnikovanje dodelila prosilcem, ki bodo za posamezni termin dosegli največje
število točk. V primeru, da v istem terminu dva ali več prosilcev dosežeta enako številko točk,
se bo letovanje dodelilo tistemu prosilcu, ki prvi po posameznem kriteriju doseže večje število
točk. Če dva ali več prosilcev po vseh kriterijih doseže enako število točk, o dodelitvi
počitniške enote odloči žreb.
Komisija za pomoči bo prosilce obvestila o rezultatih razpisa vsaj dva tedna pred pričetkom
počitnikovanj izven sezone in vsaj dva tedna pred pričetkom počitnikovanj v sezoni.
Prejeli bodo obvestilo o dodelitvi počitnikovanja ali pa obvestilo o ostalih prostih terminih,
za katere še lahko kandidirajo po zaključku razpisa. Po zaključenem razpisu bodo na spletni
strani OZ RKS Novo mesto objavljeni še preostali prosti termini za počitnikovanje.
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6. NAČIN DODELJEVANJA MOBILNE HIŠKE PO ZAKLJUČENEM RAZPISU:
V kolikor po zaključenem razpisu mobilna hiška ni v celoti zasedena, se bodo termini dodelili
interesentom po vrstnem redu novih prijav. Možne so tudi telefonske rezervacije. Telefonska
rezervacija počitnikovanja velja največ dva delovna dneva.
Proste termine lahko v tem primeru zasedejo aktivni prostovoljci ter aktivni in upokojeni
delavci OZ RKS Novo mesto ter zunanji interesenti. Za dosego čim večje izkoriščenosti
mobilne hiške se za uporabo izven sezone zaračunavajo cene po ceniku, zmanjšane za 30 %.
V času izven razpisa se šteje, da je prosilcu dodeljeno letovanje takrat, ko strokovna služba
OZ RKS Novo mesto izda potrdilo o odobritvi počitnikovanja oz. račun.

7. ODPOVED LETOVANJA
Samo v primeru, da je uporabniku počitnikovanje dodeljeno v razpisu s strani Komisije za
pomoči, lahko brez finančnih posledic pisno odpoved letovanje v 8 dneh po prejemu
obvestila. Če uporabnik odpove letovanje po tem roku, je dolžan plačati stroške odpovedi, in
sicer:
od 9 do 6 dni pred začetkom letovanja

65% cene letovanja,

od 5 do 1 dneva pred začetkom letovanja

85 % cene letovanja,

na dan začetka letovanja

100 % cene letovanja.

Odpoved počitnikovanja brez finančnih posledic je, ne glede na rok iz prejšnjega odstavka,
možna v primeru:
-

bolezni v družini, izkazane z zdravniškim potrdilom,
smrt v družini,
službene obveznosti, izkazane s potrdilom predstojnika,
elementarne nesreče.

Izven razpisa velja obveznost za plačilo določenega deleža stroškov odpovedi po zgoraj
navedeni tabeli, ki velja za odpoved počitnikovanja, dodeljenega v razpisu.

8. OBJAVE NA SPLETNI STRANI OZ RKS NOVO MESTO
Na spletni strani OZ RKS Novo mesto so objavljeni: Pravilnik o uporabi mobilne hiške OZ
RKS Novo mesto, Razpis za počitnikovanje v poletni sezoni 2019 in obrazec za prijavo na
počitnikovanje. Po zaključenem razpisu bodo na spletni strani objavljeni tudi preostali prosti
termini za počitnikovanje.
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9. SPLOŠNE INFORMACIJE
Vsak uporabnik je dolžan po končanem počitnikovanju zapustiti mobilno hiško pospravljeno,
urejeno in primerno za bivanje naslednjega uporabnika. Uporabnik je odgovoren za vso
škodo, nastalo v času njegovega letovanja v počitniški enoti. Stroške za odpravo morebitne
škode je uporabnik dolžan poravnati v predpisanem roku po prejemu računa. Uporabnik, ki na
mobilni hiški povzroči večjo škodo, naslednja tri leta ni upravičen do koriščenja počitniških
kapacitet.
V mobilni hiški domače živali niso dovoljene, prav tako je prepovedano kajenje.

Predsednik
OZ RKS Novo mesto
Marjan Grahut
Po pooblastilu 1-1/2018
Suzana Jarc
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