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Pravila, cenik uporabe in hišni red Slatne pod Poncami
Upravni odbor PD Lisca Sevnica je na redni seji dne 27. 12. 2010 dopolnil in potrdil ta cenik
uporabe in hišni red Slatne pod Poncami, ki se glasi:

Koriščenje objekta - pravila in cenik uporabe in hišni red
1

Objekt lahko brezplačno koristijo AKTIVNI člani PD Lisca in SPONZORJI, vendar lahko ključ dobijo v
koriščenje samo:
"aktivni" člani PD Lisca, - tisti, ki so aktivno sodelovali pri vzdrževanju objekta Slatna ali po sklepu
Upravnega odbora PD Lisca. Aktivnost se ugotavlja iz seznama udeležencev delovnih akcij za predhodno
in tekoče leto.
"sponzorji", oziroma tisti donatorji, ki so v obliki dela ali sredstev prispevali k vzdrževanju oziroma
nadgradnji zavetišča Slatna

Z njimi lahko koristijo objekt vsi člani PD Lisca oziroma družinski člani (isto velja za sponzorje). Objekt morajo za
sabo počistiti in vse nepravilnosti ali poškodbe javiti gospodarju (B.Krajnc ali M.Rupar).
Za člani PD Lisca in sponzorji se ne dela primopredaja objekta, ampak se jim zaupa, da bodo objekt uporabljali in
upravljali skladno z zahtevami hišnega reda. V kolikor temu ne bo tako, se takemu članu naslednjič ne omogoči
koriščenje objekta.
2

Za "neaktivne" člane PD Lisca, njihove sorodnike ali prijatelje, se obračunava polovična cena podana v točki 4
spodaj. "Neaktivni" člani PD Lisca so tisti, ki v zadnjih dveh letih niso sodelovali na nobeni delovni akciji na
zavetišču Slatna. Člani PD Lisca, ki nimajo potrjenega članstva v tekočem letu, plačajo polno ceno uporabe,
enako tudi nečlani Planinske zveze Slovenije, cena je podana v točki 5 spodaj.
Za člane Planinske zveze Slovenije, se obračunava cena podana v točki 4 spodaj. "
3

V kolikor PD Lisca organizira planinski tabor na zavetišču Slatna, se uporabnina za udeležence tabora ne
obračunava.

4

Uporabnina objekta se vse, ki ne sodijo v prvo skupino se obračuna na sledeč način:
do 10 oseb – 4,0 EUR / dan / osebo
od 10 do 20 oseb – 3,5 EUR / dan / osebo
od 20 do 30 oseb – 3,0 EUR / dan / osebo
nad 30 oseb – 2,5 EUR / dan / osebo
Poleg tega se posebej obračunajo stroški porabe električne energije in sicer 0,10 EUR/kWh v kolikor je poraba v
času uporabe večja od 100 kWh, (poraba do 100 kWh se ne obračunava za člane PD Lisca), oziroma v skladu s
sklepom Upravnega odbora PD Lisca.
5

Polna uporabnina objekta:
do 10 oseb – 6,0 EUR / dan / osebo
od 10 do 20 oseb – 5,5 EUR / dan / osebo
od 20 do 30 oseb – 4,5 EUR / dan / osebo
nad 30 oseb – 4,0 EUR / dan / osebo
Poleg tega se posebej obračunajo stroški porabe električne energije in sicer 0,10 EUR/kWh.
V primeru uporabe objekta za več kot 10 ljudi, ki niso člani PD Lisca, se organizira tudi primopredaja objekta po
zaključenem terminu uporabe.
Višina uporabnine je ocenjena glede na oceno stroškov rednega tekočega in investicijskega vzdrževanja Slatne pod
Poncami. Uporabnina je namenjena izključno kritju stroškov potrebnega tekočega in investicijskega vzdrževanja
objekta in se mora uporabiti izključno za ta namen.
Predplačilo uporabnine se izvede pred izvedbo uporabe, in sicer blagajniku PD Lisca z direktnim plačilom (ob
uradnih urah PD Lisca, vsak torek ob 17:00 v zavetišču Pod Sv. Rokom) ali plačilom na TRR PD Lisca. Zato, da
bi posameznik ali skupina pridobila ključ zavetišča Slatna, mora uporabnik gospodarju zavetišča pred uporabo
pokazati potrdilo o potrebnem vplačilu. Končni obračun se izvede in plača najkasneje v 7 dneh po zaključku
uporabe. To ne velja za skupino iz točke 1, saj gospodar razpolaga s pregledom "aktivnih" članov PD Lisca in
"sponzorjev".
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HIŠNI RED

1. Vodja tabora oziroma tisti, ki je najel objekt, je odgovoren za spoštovanje hišnega
reda in dolžan poravnati stroške uporabe pred (v kolikor ni primopredaje med
uporabnikom in gospodarjem Slatne) ali takoj po končani uporabi (ob
primopredaji na Slatni).
2. Ob prihodu v zavetišče obvezno preglej PRIMOPREDAJNO KNJIGO
ZAVETIŠČA in preveri:
- ali je tvoj predhodnik zapisal stanje električnega števca ob odhodu
- ali je objekt v pričakovanem stanju (v kolikor temu ni tako TAKOJ obvesti
gospodarja zavetišča ali njegovega namestnika).
3. Vklopi glavno stikalo za električno napajanje zavetišča (stikalo na električni
omarici pri vhodnih vratih) in PO POTREBI OZNAČENO STIKALO (NOČNA
ZUNANJA LUČ) V VELIKI OMARICI V AVLI OBJEKTA.).
4. V kolikor boš potreboval vodo, potem odpri glavni izolacijski venil v kurilnici (na
zadnji steni pod zračno lino)
5. V zavetišču se vzdržuje red in čistoča!
6. Ob odhodu OBVEZNO :
- Odnesi vso hrano in pijačo, ki si jo prinesel s seboj!
- Počisti za seboj vse prostore, ki si jih uporabljal!
- Odstrani vse organske odpadke tako, da jih zakoplješ v gozdu minimalno
100 m stran od objekta, otale neorganske odpadke odpelji v dolino na mesto
za zbiranje odpadkov!
- Izklopi električno napajanje zavetišča!
- Zapri glavni izolacijski ventil za vodo v kurilnici!
- Preveri, da so vsa okna in polkna tesno zaprta!
7. Ob odhodu OBVEZNO zapiši v PRIMOPREDAJNO KNJIGO ZAVETIŠČA:
- stanje zavetišča (najdene / odkrite / na novo povzročene pomanjkljivosti /
poškodbe)
- stanje števca električne energije (ker je to osnova za končni obračun
uporabnine, si izračunajte porabo v času vaše uporabe objekta – razlika
obeh tarif (stanje ob odhodu – stanje ob prihodu)) !
Prijetno bivanje!
PD Lisca Sevnica

