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Telefon: 01/434-12-53, 01/434-12-52, Telefaks: 01/432-70-94
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CENE NAJEMA POČITNIŠKIH STANOVANJ SDTS
Izvršni odbor SDTS je na svoji 13. seji, dne 3.12.2013 sprejel cene najema počitniških
stanovanj, ki veljajo od 1.1.2014 dalje. Cene je Izvršni odbor določil na osnovi naslednjih
izhodišč in meril:
-

na osnovi podatkov o stroških upravljanja in vzdrževanja v preteklem letu;
da z oddajanjem počitniških stanovanj SDTS ne bo ustvarjal dobička, niti izgube;
da zaradi tega ne bo potrebno ugotavljati bonitete posamezniku, ki uporablja počitniška
stanovanja ter izračunati, odtegniti in plačati dohodnine;
pri oblikovanju cen smo upoštevali: tip zgradbe, razporeditev prostorov, v katerem
nadstropju je stanovanje, ali ima balkon, način ogrevanja, dvigalo, posteljne
zmogljivosti, možnost parkiranja, dogovorjeni način koriščenja vstopnic za bazene, ipd.

V spodnji tabeli navedene cene, veljajo za počitniško enoto na dan, navedeno je število
oseb, ki lahko bivajo v stanovanju in je enako številu ležišč, ki je navedeno v stolpcu.

KRAJ STANOVANJA

Bohinjska Bistrica
Število ležišč: 4

ZA ČLANE SDTS IN
UPOKOJENE ČLANE

ZA VSE OSTALE

25 €/dan

30 €/dan

Prekmurska vas – Terme 3000
40 €/dan
52 €/dan
Število ležišč: 3+1
cena vključuje do 3 kopalne karte v Termah 3000

Terme Vivat
Število ležišč: 5+1

48 €/dan

58 €/dan

cena vključuje do 4 kopalne karte v Termah Vivat
Novigrad - Hrvaška
Število ležišč: 4 + 1
Prikolica Fiesa
Število ležišč: 5

48 €/dan
38 €/dan v času sezone
28 €/dan izven sezone

58 €/dan
48 €/dan v času sezone
38 €/dan izven sezone

* V ceno je vključen DDV.
* Turistična taksa ni vključena v ceno.
* Plačilo rezervacije v višini 20 % po odobritvi termina.
* Možnost plačila v dveh in več obrokih.
* Sezona (Fiesa) traja v času od 31. maja 2014 do 27.9.2014.

Menjave letujočih v počitniških enotah Bohinjska Bistrica, Prekmurska vas in Terme Vivat so
ob nedeljah (zapustitev objekta do 11. ure, prihod v objekt po 11. uri).
Menjave letujočih v počitniških enotah Novigrad – Hrvaška in Prikolici Fiesa so ob sobotah
(zapustitev objekta do 11. ure, prihod v objekt po 11. uri).
V skladu s Pravilnikom o koriščenju počitniških kapacitet in kriteriji za letovanje, ki jih je sprejel
izvršni odbor SDTS, imajo prednost pri prijavi člani Sindikata delavcev trgovine Slovenije.
Morebitne nezasedene termine se po zaključku razpisa lahko ponudi članom ostalih sindikatov
(ZSSS) in drugim interesentom.
Razpisani so tedenski termini, po končanem razpisu je možno koristiti tudi krajše (vikend)
termine, vendar ne manj kot tri nočitve.
Interesenti za letovanje posredujejo izpolnjeno prijavnico z vsemi zahtevanimi podatki, po pošti
na naslov: Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali
po faksu: 01/ 43 27 094 ali po elektronski pošti na naslov sdts@sindikat-zsss.si .
Na osnovi prijav bo Sindikat delavcev trgovine Slovenije v skladu s kriteriji opravil izbor med
prijavljenimi ter obvestil prijavljene o odobritvi letovanja ali o ponudbi novega prostega
termina. Vsem, ki bodo letovali v naših počitniških enotah bodo posredovana ustrezna navodila
za plačilo letovanja ter po plačilu napotnica za letovanje pred nastopom le tega.

Izvršni odbor SDTS

