
Štev.:      
Datum:   30. 11. 2021 
 
 
ČLANOM PSS 
 
 
V skladu s Pravilnikom o uporabi počitniških objektov OPS Krim. policije, Komisija za 
počitniško dejavnost OPS Krim. policije  objavlja: 
 
 

RAZPIS ZA NAJEM POČITNIŠKEGA OBJEKTA 
OPS KRIM. POLICIJE – 2021/22 

 
 
Predmet razpisa so počitniški objekti v zakupu OPS Krim. policije: 
 

1.   apartma na smučišču Kope (apartma Borovnica 2, naslov Razborca 68): apartma v 

neposredni bližini smučišča za 4 osebe  

 
V turističnem naselju Pungart ob smučišču Kope, ki se nahaja cca. 15 km od Slovenj 
Gradca na Pohorju (smučarske proge na višini od 1010 do 1542 nmv), ima OPS krim. policije 
zakupljen 1 apartma, neposredno ob Lukovem domu  - cca. 200 m do vstopa na smučišče 
oz. t.i. Holcer puba (apartma lahko sprejme 4 osebe: gre za garsonjero velikosti cca. 40 m/2, 
kjer je spalni del z zakonsko posteljo in pogradom od bivalnega dela ločen z garderobnima 
omarama, kuhinjsko nišo, kopalnico in WC-jem, veliko jedilno mizo, večjo sedežno 
garnituro). V apartmaju je vsa potrebna oprema za brezskrbno počitnikovanje (štedilnik, 
pečica, hladilnik z zamrzovalnim delom, TV, posoda itd.). Ob apartmaju je zagotovljeno 
lastniško parkirno mesto. Apartma se ogreva na toplotno črpalko, po želji pa se lahko zakuri 
kaminska peč (drva zagotovljena v lopi poleg apartmajske hiše). Smučarska oprema se 
lahko shranjuje v leseni lopi poleg apartmajske hiše ali v posebnem, za to namenjenem 
prostoru na zadnji strani apartmajske hiše.  
 
V ceno najema apartmaja sta vključeni dve prenosni smučarski karti, ki ju je možno 
koristiti tako za dnevno kot nočno smuko. Na dan menjave pripada koriščenje kart 
tistemu, ki nastopi s počitnikovanjem. 
 
Domače živali niso dovoljene! 
  
Posteljnino koristnik prinese s seboj – 1x za zakonsko posteljo in 2x za individulno 
posteljo (pograd).  
 
Končno čiščenje apartmaja izvaja čistilno osebje Lukovega doma in je že zajeto v ceni. 
 

P O L I C I J S K I   S I N D I K A T   S L O V E N I J E 

OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT KRIM. POLICIJE 

Štefanova 2, 1000 Ljubljana; ℡  031 517 368;  pocitnice@ops-krim.si 



Več si lahko preberete in pogledate na internetni strani PSS, zavihek POČITNICE, ponudba 
OPS Krim. policija. 
 
Razpis objavljamo za zimsko smučarsko sezono 2021/22, termini pa so: 
 

TERMIN Smučarska 

sezona 

Kope 70,00 € 

 
 
 
V terminih A se počitniški objekt odda za 7 nočitev, z menjavo ob sobotah (prihod po 
13.00 uri, odhod do 10.00 ure): 
 
Preostali prosti termini: 
 

I. 4. 12. 2021 – 11. 12. 2021 
II. 11. 12. 2021 – 18. 12. 2021 

III. 18. 12. 2021 – 25. 12. 2021 
IV. 25. 12. 2021 – 1. 1. 2022 
V. 1. 1. 2022 - 8. 1. 2022 
VI. 8. 1. 2022 – 15. 1. 2022 

VII. 15. 1. 2022 – 22. 1. 2022 
VIII. 22. 1. 2022 – 29. 1. 2022 
IX. 29. 1. 2022 – 5. 2. 2022 
X. 5. 2. 2022 – 12. 2. 2022 
XI. 12. 2. 2022 – 19. 2. 2022 

XII. 19. 2. 2022 - 26. 2. 2022 
XIII. 26. 2. 2022 – 5. 3. 2022 
XIV. 5. 3. 2022 – 12. 3. 2022 
XV. 12. 3. 2022 – 19. 3. 2022 
 
V ceno je vštet najem počitniškega objekta z vso potrebno opremo za prijetno preživljanje 
dopusta (posteljnina in brisače LASTNE). V ceno je vključeno tudi končno čiščenje 
apartmaja – ob prevzemu ključa na recepciji Lukovega doma plačate samo še 
turistično takso. 
 
PRIJAVE SPREJEMAMO DO ZAPOLNITVE PROSTIH TERMINOV – EDINI KRITERIJ JE 
ČAS PRISPETJA PRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVNICE NA EMAIL NASLOV.  
 
V primeru prispetja več prijav za isti termin, imajo prednost člani OPS KRIM pred člani 
preostalih OPS. 
 
Prijave sprejemamo na e-mail: pocitnice@ops-krim.si - obrazec za prijavo je priložen razpisu. 
Po zapolnitvi vseh prostih terminov bo le-to objavljeno na spletni strani OPS Krim policije ter 
PSS. 
 
Izbrani koristniki, kakor tudi vsi, ki bodo na razpisu zavrnjeni, bodo o tem obveščeni na e-
mail,  ki so ga navedli v prijavi, najkasneje 7 dni po oddani prijavi. Prosimo vas, da na 
prijavnico napišete vse podatke, vključno s kontaktnim e-mail naslovom ter telefonsko 
številko. 
 



Glede na nepredvidljive epidemiološke razmere v državi prijavljenim v primeru zaprtja 
smučišča, ki bi bila izključno posledica ukrepov vlade RS zaradi zajezitve epidemije 
Covida, članom vrnemo vplačano vsoto v višini neizkoriščenega dela (npr. smučišče je 
v določenem terminu 3 dni odprto, v naslednjih 4 dneh pa vlada s pravnim aktom prepove 
obratovanje smučišč – v tem primeru se članu vrne 280 eur). Tovrstna klavzula ne velja v 
primerih zaprtja smučišča zaradi vremenskih razmer kakor tudi ne v primeru, ko koristnik 
apartmaja ne izpolnjuje predpisanih pogojev za dostop do smučišča (npr. PCT pogoja, če je 
oz. bo le-ta zahtevan ob vstopu na smučišče). 
 
Koristnik objekta mora akontacijo plačila (30% celotne cene) plačati takoj po prejetem 
obvestilu oz. najkasneje v roku 14 dni od potrditve rezervacije, preostali znesek pa 
najkasneje 21 dni pred začetkom uporabe objekta na transakcijski račun OPS Krim. 
policije, št. SI56-6100 0002 1961 244, namen plačila: Kope 2021/22. 
 
 
V primeru zainteresiranosti članov za najem navedenega apartmaja tudi po koncu 
smučarske sezone (od konca marca do decembra 2022), naj člani prav tako podajo 
prijavo na priloženem obrazcu. Naveden apartma bo mogoče najeti za ceno 30 EUR/na 
dan, vsi ostali pogoji ostanejo enaki, najkrajši najem v teh terminih je 2 dni – v primeru 
najema za manj kot 5 dni, se dodatno obračuna končno čiščenje v vrednosti 40 eur. 
 
Podrobnejše informacije dobite pri predstavniku počitniške dejavnosti OPS Krim. policije 
Snežani Nikolić na GSM 040 266 381 ali Sandiju Kocipru na GSM 031 517 368 
 
S sindikalnimi pozdravi! 
 
 

     Mitja Gregorc 
      predsednik 
   OPS Krim. policije 

 


