
osNovNA Sora rmuoZa TRUBARJA
vELIKE LaSip
Komisija za najem poiitni5kega stanovanja v Ankaranu
Solska ulica 1 1

1315 Velike La5de

Datum: 17 . 5.2021

RAZPIS ZALETOVANJE ANKARAN 2O2I

V skladu s 5. dlenom Pravilnika o najemu, vzdrZevanju in najemnini poditniSkega stanovanja
v lasti Obdine Velike LaSde in v upravljanju OS PrimoZa Trubarja Velike La5de (Uradno
glasilo Obdine Velike La5de, ltev. 412012) Komisija za najem poditni5kega stanovanja
objavlja razpis zanajem poditniSkega stanovanja v Ankaranu, RoZnik 10a,Stev. stanovanja
19, za poletno sezono 2021.

Termini letovanj v poditni5kem stanovanju v mesecih jumj, julij, avgust in september
vkljudujejo 7 noditev. Uporabnik lahko koristi stanovanje od 12. ure na dan prihoda do 12.
ure na dan odhoda.

TERMINI LETOVANJA:

Najem poiitniSkega stanovanja je moZen
tudi v iasu, ko ni razpisa.

Komisija bo pregledala vse pravilno izpolnjene in pravodasno prispele prijavnice. Prijavnic,
ki ne bodo popolno izpolnjene ali pravodasno oddane, ne bomo upo5tevali. Po kondanem
razpisu Komisija posamezne uporabnike pisno obvesti o dodelitvi oz. neodobritvi terminov.
Prioritetni vrstni red je naslednji (prednost imajo):

1. tisti zaposleni v OS PrimoZa Trubarja Velike La5de, upokojenci in biv5i zaposleni, ki
so za nakup stanovanja prispevali svoja sredstva. Pod istimi pogoji lahko stanovanje
koristijo tudi njihovi oZji druZinski dlani (zakonec ali zunajzakonski partner, otroci in
posvojenci);

2. ostali zaposleni v OS PrimoZa Trubarja Velike La5de in v obdinski upravi Obdine
Velike La5de;
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26. junij - 3. julij
3. julij - 10. julij
10. iulii - 17. iulii
17. iulii -24..iulii
24. iulii - 31. iulii
31. iulii - 7. avsust

7. avgust - 14. avgust
14. avgust-21. avgust
21. avgust - 28. avgust

28. avgust - 4. september

4. september - 11. september
11. september- 18. september
18. september -25. september

ROK ZA PRIJAVO letovania: 27. mai2021



3. drugi uporabniki v primerih, ko ni interesentov iz prej5njih dveh todk.

Poleg prioritetnega vrstnega reda uporabnikov poditniSkega stanovanja (uporabniki iz todke 1.

in2.), bodo upo5tevani pri dodeljevanju terminov tudi naslednji kriteriji:

prednost imajo aktivni delavci na OS PrimoZa Trubarja Velike LaSde in v obdinski
upravi pred upokojenimi,
prednost imajo delavci z ved delovne dobe v OS primoZa Trubarja Velike La5de ali v
obdinski upravi,
prednost imajo uporabniki s Soloobveznimi otroki (osnovna ali srednja Sola),

kriterij je tudi dosedanja uporaba poditni5kega stanovanja (prednost imajo delavci, ki
5e niso koristili poditni5kega stanovanja ali je od kori5denja preteklo Ze dve ali ved
let).

CENA NAJEMA
Za uporabnike iz 1. todke prioritetnega vrstnega reda je cena najema poditniSkega stanovanja
v Ankaranu 23,00 EUR za noditev (vkljudno z DDV), za ostale uporabnike pa 30,00 EUR za
noditev (vkljudno z DDV). Uporabniki poleg cene najema pladajo tudi ustrezno turistidno
takso Obdine Ankaran. Zaleto 2021 zna1a taksa za odrasle 2,50 EUR na noditev, za otroke
od 7. do 18. leta starosti 1,25 EUR na noditev, otroci do 7. leta so takse opro5deni.

PLAiILO NAJEMA
Uporabnik plada radun vsai tri (3) dni pred nastopom letovania s pladilnim nalogom ali
preko elektronskega bandni5tva na transakcijski radun, naveden na radunu. PredloZitev
dokazila o pladilu radunovodstvu osnovne Sole je pogoj zaprevzem kljudev stanovanja.

Zaposleni v OS ali na obdini lahko radun zanajem pladajo pri pladi za naslednji mesec po
najemu.

PRIJAVA
Prijavite se lahko le s priloZeno prijavnico, ki jo po5ljete:

- po po5ti na naslov: OS PrimoZa Trubarja Velike La5de, Za Komisijo za najem
poditni5kega stanovanja, Solska ulica 1 1, 1315 Velike La5de

- na e-naslov: racunovodstvo@sola.velike-lasce.si

Zavse dodatne informacije poklidite na telefon 01-7881-943, Irena Indihar.
Razpis je objavljen na spletni strani OS PrimoZa Trubarja in Obdine Velike La5de.

lrena Indihar
predsednica Komisij e za naJem poditni5kega stanovanj a
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