
Štev.:      
Datum:   5. 2. 2021 
 
 
ČLANOM OPS KRIM. POLICIJE  
 
 
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 

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

1.  3 x Apartma v Srimi (pri Vodicah, Hrvaška): apa rtma neposredno ob plaži za 6 oseb  

 
V počitniškem naselju Srima , ki se nahaja cca. 2 km južno od centra Vodic v hrvaški 
Dalmaciji, ima OPS krim. policije zakupljene 3 apartmaje, neposredno ob prodnati plaži 
(apartma lahko sprejme 6 oseb: dve spalnici - vsaka z zakonsko posteljo, dnevni prostor z 
raztegljivo sedežno garnituro (dodatno ležišče za 2 osebi), kuhinjsko nišo, kopalnico in WC-
jem ter teraso s sedežno garnituro). V apartmaju je vsa potrebna oprema za brezskrbno 
počitnikovanje (štedilnik, pečica, pralni stroj, TV, posoda itd.). Iz apartmaja oz. terase je 
zagotovljen nemoten pogled na morje oz. plažo. Plaža neposredno pred apartmajem je 
prodnata. 
 
 
Domače živali niso dovoljene! 
 
Več si lahko preberete in pogledate na internetni strani PSS, zavihek POČITNICE, ponudba 
OPS Krim. policija. 
 
Razpis objavljamo za poletno sezono 2021, termini pa so: 
 

TERMIN 
A            

29.5. -26.6.  

B         

 26.6.-28.8. 

Srima 60,00 € 65,00 € 

 
 
 

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 

Litostrojska 54, 1000 Ljubljana; ℡  031 517 368; � pocitnice@ops-krim.si 



V terminih A in B se po čitniški objekt odda za 7 no čitev, z menjavo ob sobotah (prihod 
po 14.00 uri, odhod do 10.00 ure): 
 

I. 29. 5. 2021 – 5. 6. 2021 
II. 5. 6. 2021 – 12. 6. 2021 

III. 12. 6. 2021 – 19. 6. 2021 
IV. 19. 6. 2021 – 26. 6. 2021 
V. 26. 6. 2021 - 3. 7. 2021 
VI. 3. 7. 2021 – 10. 7. 2021 

VII. 10. 7. 2021 – 17. 7. 2021 
VIII. 17. 7. 2021 – 24. 7. 2021 
IX. 24. 7. 2021 – 31. 7. 2021 
X. 31. 7. 2021 – 7. 8. 2021 
XI. 7. 8. 2021 – 14. 8. 2021 

XII. 14. 8. 2021 - 21. 8. 2021 
XIII. 21. 8. 2021 – 28. 8. 2021 
 
V ceno je vštet najem počitniškega objekta z vso potrebno opremo za prijetno preživljanje 
dopusta, vklju čno s posteljnino in brisa čami . V ceno je vklju čeno tudi kon čno čiščenje 
apartmaja  – ob prevzemu klju ča od oskrbnika pla čate samo še turisti čno takso. 
 
Rok za prijavo je 10. 3. 2021. 
 
PRIJAVE SPREJEMAMO NA E-MAIL: POCITNICE@OPS-KRIM.SI - OBRAZEC ZA 
PRIJAVO JE PRILOŽEN RAZPISU. 
 
Prejete prijave bo pregledala Komisija za počitniško dejavnost OPS Krim. policije ter izdelala 
seznam koristnikov. V kolikor bo interesentov v istem terminu več, bo EDINI KRITERIJ ČAS 
PRISPETJA PRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVNICE NA EMAIL N ASLOV. 
 
Posebej opozarjamo, da imajo člani OPS Krim. Policije pri koriš čenju absolutno 
prednost pred ostalimi člani PSS.  
 
Članu se lahko dodeli le izbrani enotedenski termin (7 dni), le v primeru prostih kapacitet po 
zaključku razpisa lahko član v primeru izražene želje koristi tudi daljši termin (npr. 14 dni 
skupaj). 
 
Izbrani koristniki, kakor tudi vsi, ki bodo na razpisu zavrnjeni, bodo o tem obveščeni na e-
mail,  ki so ga navedli v prijavi, najkasneje do 26. 3. 2020. Prosimo vas, da na prijavnico 
napišete vse podatke, vključno s kontaktnim e-mail naslovom ter telefonsko številko. 
 
Koristnik objekta mora akontacijo pla čila (30% celotne cene) pla čati takoj po prejetem 
obvestilu oz. najkasneje do 9. 4. 2021, preostali z nesek pa najkasneje 21 dni pred 
začetkom uporabe objekta na transakcijski ra čun OPS Krim. policije, št. SI56-6100 
0002 1961 244, namen pla čila: Srima 2021. 
  
V primeru zainteresiranosti članov za najem navedenega apartmaja tudi v mesecu 
septembru 2021, naj člani prav tako do zgoraj navedenega roka podajo prijavo na 
priloženem obrazcu. V primeru zadostnih prijav oz. zasedenosti bo navedeni apartma 
mogoče najeti tudi septembra 2021 (cena na dan v tem primeru znaša 60 EUR na dan, vsi 
ostali pogoji ostanejo enaki, menjava sobota-sobota). 
 
Zaradi negotovih epidemioloških razmer bo v primeru zaprtja državnih meja v rezerviranem 
terminu najem storniran, članu pa bo ves vplačan znesek povrnjen. 
 



Podrobnejše informacije dobite pri predstavniku počitniške dejavnosti OPS Krim. policije, 
Snežani Nikoli ć na GSM 040 266 381 ali Sandiju Kocipru na GSM 031 517 368. 
 
S sindikalnimi pozdravi! 
 
 

     Mitja Gregorc 
      predsednik 
   OPS Krim. policije 

 


