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CENE NAJEMA POČITNIŠKIH ENOT SDTS
V LETU 2021
Objavljamo nespremenjene cene najema počitniških enot v letu 2021. Cene so bile oblikovane 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
biva v stanovanju in je enako številu ležišč, ki je navedeno v stolpcu.

KRAJ STANOVANJA

ZA ČLANE SDTS IN
UPOKOJENE ČLANE

ZA VSE OSTALE

35 €/dan

45 €/dan

Bohinjska Bistrica
+35 € za končno čiščenje ob +35 € za končno čiščenje ob
Število ležišč: 4
zaključku letovanja
zaključku letovanja
Prekmurska vas – Terme 3000
48 €/dan
60 €/dan
Število ležišč: 3 + 1
* +1 se nanaša na majhnega otroka, ki +35 € za končno čiščenje ob +35 € za končno čiščenje ob
spi s starši in nima svojega ležišča
zaključku letovanja
zaključku letovanja
cena vključuje do 3 kopalne karte v Termah 3000
H končni ceni letovanja zaračunavamo čiščenje, ki ga letujoči poravnava na podlagi izdanega
računa, ki ga izdamo ob potrditvi in rezervaciji termina.
*48 €/dan
*58 €/dan
**35 €/dan – če letujeta le 2
**45 €/dan – če letujeta le 2
Terme Vivat
osebi
osebi
Število ležišč: 5 + 1
* +1 se nanaša na majhnega otroka, ki +35 € za končno čiščenje ob +35 € za končno čiščenje ob
spi s starši in nima svojega ležišča
zaključku letovanja
zaključku letovanja
*cena vključuje do 4 kopalne karte v Termah Vivat
** cena vključuje 2 kopalni karti v Termah Vivat
H končni ceni letovanja zaračunavamo čiščenje, ki ga letujoči poravnava na podlagi izdanega
računa, ki ga izdamo ob potrditvi in rezervaciji termina.
Prikolica Fiesa
Število ležišč: 5 + 1
38 €/dan v času sezone
48 €/dan v času sezone

* +1 se nanaša na majhnega otroka, ki
spi s starši in nima svojega ležišča

28 €/dan izven sezone

38 €/dan izven sezone

Čateške toplice (4+1)
* + 1 se nanaša na majhnega otroka, ki
spi s starši in nima svojega ležišča
Število ležišč: 4 (ena dvoposteljna
postelja + 2 enoposteljni postelji)

55 €/dan

65 €/dan

+25 € za končno čiščenje ob +25 € za končno čiščenje ob
zaključku letovanja
zaključku letovanja
cena vključuje:
v poletnem obdobju do 5 kopalnih kart na zimski in/ali poletni termalni rivieri z možnostjo 2x vstopa dnevno
oziroma v zimskem obdobju do 5 kart s 3-urnim kopanjem (1x vstop dnevno)
H končni ceni letovanja zaračunavamo čiščenje, ki ga letujoči poravnava na podlagi izdanega
računa, ki ga izdamo ob potrditvi in rezervaciji termina.
•
•
•

Prijava in turistična taksa nista vključena v ceno in jo letujoči poravna na recepciji.
Možnost plačila v dveh obrokih (50 % po odobritvi termina – rezervacija, preostali del – 50 %
mora biti poravnan najkasneje 8 dni pred letovanjem).
Sezona (Fiesa) traja v času od 5. junija 2020 do 4. septembra 2021.

Menjave letujočih v počitniških enotah Bohinjska Bistrica, Prekmurska vas, Terme Vivat in Terme Čatež
so ob nedeljah (ura prihoda in odhoda za posamezno počitniško enoto je navedena na napotnici).
Menjave letujočih v počitniški enoti Prikolica Fiesa so ob sobotah (zapustitev objekta do 11. ure, prihod
v objekt po 11. uri).
POGOJI LETOVANJA GLEDE NA ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA
BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI:
Glede na razmere in pogoje za nastanitev gostov v počitniških enotah, ki jih sprejema Vlada RS, navajamo
trenutno veljavne informacije, ki pa jih je vsak izmed letujočih dolžan spremljati in preveriti sam pred
samim nastopom letovanja.
Letujoči na zahtevo recepcije namestitvenega objekta predloži:
-

dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2. Izvid testa (PCR ali HAG) ne sme
biti starejši od 48 ur od odvzema brisa,
dokazilo o cepljenju zoper Covid-19 ali
potrdilo, da so preboleli Covid-19, ki ni starejše od šestih mesecev.
Osebe, ki še niso dopolnile 15 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki
v sobi, ne potrebujejo zgoraj navedenih dokazil.

SDTS v zvezi z Odloki Vlade ne sprejema nobenih pogojev in odločitev in ne prevzema
odgovornosti za posameznega letujočega. Letujoči je dolžan spoštovati vsakokratno veljavne
pogoje ob nastopu letovanja, ki veljajo na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki ga sprejema Vlada RS.
V Ljubljani, dne 21. 5. 2021

Za SDTS
Lepa Vasilič

