
 

 

 

JEKO, d.o.o. v skladu s Pravilnikom o počitniški dejavnosti podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (v 
nadaljevanju Pravilnik), objavlja razpis za počitnikovanje v sezoni 2022, na naslednjih lokacijah: 

 Barbariga pri Puli (eno in dvosobno stanovanje), 
 Martinščica na otoku Cres (garsonjera).  

 
Obveščamo vas, da je bilo stanovanje v Martinščici na otoku Cres v letu 2019 v celoti obnovljeno 
in je opremljeno s klimatsko napravo. Po koncu sezone 2021, smo obnovili tudi enosobno 
stanovanje v Barbarigi, ki ima prav tako klimatsko napravo. 
 

Prijava je možna samo z izpolnjeno prijavnico! 
 

 
Zadnji rok za prijavo je petek, 18. 3. 2022. Prijava se šteje za pravočasno, v kolikor je oddana do 
zadnjega dneva roka za prijavo, do 10. ure. Izpolnjene prijavnice je potrebno oddati na sedežu 
podjetja, MOJCI ŠETINA (Cesta maršala Tita 51, 1. nadstropje, tajništvo). Po tem datumu bomo 
sprejemali prijave zunanjih gostov. 

 

1. Cene in termini letovanja 

 

LOKACIJA ŠT. VRSTA STANOVANJA PREDSEZ. IN 
POSEZ. SEZONA 

1 BARBARIGA PRI PULI 113 005 ENOSOBNO STAN.                    28 €              39 €  

2 BARBARIGA PRI PULI 126 009 DVOSOBNO STAN.                    28 €              39 €  

3 MARTINŠČICA NA OTOKU CRES   GARSONJERA                    25 €              35 €  

Navedene cene veljajo za nočitev in vsebujejo DDV.      
 

 

  
ZAČETEK 
TERMINA 

ZAKLJUČEK 
TERMINA CRES 

BARBARIGA 

PREDSEZ. / SEZ. / POSEZ. stan.št. 
113005 

stan.št. 
126009 

1 PREDSEZONA 10.06.2022 20.06.2022        250 €         280 €         280 €  

2 PREDSEZONA 20.06.2022 30.06.2022        250 €         280 €         280 €  

3 SEZONA 30.06.2022 10.07.2022        350 €         390 €         390 €  

4 SEZONA 10.07.2022 20.07.2022        350 €         390 €         390 €  

5 SEZONA 20.07.2022 30.07.2022        350 €         390 €         390 €  

6 SEZONA 30.07.2022 09.08.2022        350 €         390 €         390 €  

7 SEZONA 09.08.2022 19.08.2022        350 €         390 €         390 €  

8 SEZONA 19.08.2022 29.08.2022        350 €         390 €         390 €  

9 POSEZONA 29.08.2022 08.09.2022        250 €         280 €         280 €  

10 POSEZONA 08.09.2022 18.09.2022        250 €         280 €         280 €  

 



 

V skladu z 2. odstavkom 7. člena Pravilnika, so termini za koriščenje počitniških kapacitet 10 - 
dnevni. V času izven razpisa, in, v kolikor ni prijav za razpisane termine in so kapacitete proste, se 
lahko oddajo tudi za krajše obdobje. Strošek turistične takse ni vključen v ceno letovanja in se plača 
po ceniku recepcije na lokaciji letovanja.   

2. Plačilni pogoji 
 

 Delavci podjetja JEKO, d.o.o. stroške letovanja poravnajo z odtegljajem od plače v 
enkratnem znesku, oziroma v treh mesečnih obrokih. Prvi obrok se zaračuna v mesecu 
letovanja, druga dva obroka pa v dveh naslednjih mesecih.  
 

 Upokojenci podjetja JEKO, d.o.o. in njegovih prednikov stroške letovanja poravnajo z 
nakazilom na TRR, ki je naveden na računu. Znesek lahko poravnajo v enkratnem znesku 
oziroma v treh obrokih, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za zaposlene v podjetju.  
 

 Zunanji koristniki celotno obveznost poravnajo v enkratnem znesku pred odhodom na 
letovanje. V primeru, da se obveznost ne poravna v dogovorjenem roku, se rezervirani termin 
odda drugemu prosilcu. 
 

3. Pogoji letovanja 
 

 Počitniške enote letovalci prevzamejo v skladu z navodili, ki jih prejmejo skupaj z napotnico 
za letovanje, to je predvidoma po 10. uri in jih na dan odhoda zapustijo najkasneje do 10. 
ure. Podrobne informacije o času prevzema in izpraznitve počitniške enote, ter navodila za 
počitnikovanje v posamezni enoti bodo poslane ali vročene posamezniku skupaj z napotnico. 
Ob nastopu termina lahko na recepciji ključe od apartmaja dvigne samo nosilec 
počitnikovanja, ki je naveden na napotnici za letovanje.  
 

 Prijavljenemu kandidatu, ki mu bo letovanje odobreno, pa se ga ne bo udeležil, oz. ga ne bo 
pravočasno odjavil, bodo v skladu s 14. členom Pravilnika prav tako zaračunani stroški 
letovanja.  
(Opomba: V primeru odpovedi letovanja zaradi ukrepov, povezanih s Covid-19, se morebitno 
že plačani stroški letovanja povrnejo, oziroma ne bodo zaračunani). 
 

 Koristniki so pri uporabi počitniških kapacitet dolžni upoštevati vsa prejeta in v počitniških 
kapacitetah navedena navodila, ter uporabljati dodeljene počitniške kapacitete v smislu 
dobrega gospodarjenja. Koristnik je odgovoren za vso škodo, ki je nastala zaradi njegovega 
malomarnega ali objestnega ravnanja v času njegovega letovanja v počitniški kapaciteti. 
Vsak počitnikovalec mora ob prihodu preveriti stanje v stanovanju (inventar, čistoča) in 
opažanja zabeležiti v poročilo, ki ga prejme pred odhodom na letovanje. V kolikor tega ne 
stori in naslednji opazi morebitne pomanjkljivosti, zanje odgovarja zadnji počitnikovalec. 
 

 Ostali pogoji in kriteriji za letovanje so opredeljeni v Pravilniku in hišnem redu.  
 
Pripravila:  
Mojca Šetina, dipl. upr. org. 
poslovna sekretarka 

 
Direktor: 

Uroš Bučar, univ. dipl. ekon. 
 

Na Jesenicah, dne 23.2. 2022 


