
 
 

R A Z P I S    L E T O V A N J A  (I 18) in 
PONUDBA (G123) za POLETJE 2018 

 V TERMAH OLIMIA - KAMP NATURA – PODČETRTEK 
 

Posamezni termin letovanja traja sedem dni in sicer od sobote do sobote.  
 

Člani sindikata dobite PRIJAVO ZA LETOVANJE  v svoji območni organizaciji, na spletni strani sindikata: 
http://szts.si/  in na Intranetni strani SŽ (letovanje). 
 

Pravilno in popolno izpolnjeno prijavo (ne pozabite na podatke v tabeli pod A.,B.,C.,D., E.) 

pošljite na sedež sindikata najpozneje do 18. 4. 2018. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. 
 
 

Odbor za letovanje bo na podlagi POPOLNIH PRIJAV, prispelih do roka, opravil točkovanje oz. 
delitev terminov in prosilce o tem obvestil. 
 

Po končanem razpisu za proste termine pokličete v tajništvo sindikatov na 01 / 29 12 591. 
 

HIŠICA I 18 – 5 ležišč - od 12.5. do 10.11.2018 
Cena za počitniško enoto znaša  45,00 €/dan in vključuje: 

- bivanje v nadstropni hišici (v spodnji etaži se nahaja kopalnica, kuhinja in večji dnevni prostor, v 
zgornjem nadstropju sta dva ločena spalna prostora, v enem so tri ležišča v drugem dve ležišči), 

- posteljnina in  brisače,  
- brezplačno kopanje v bazenih Termalija ali v hotelskem bazenu Breza, z možnostjo dvakratnega 

vstopa za osebe, ki so napisane na napotnici in prijavljene v hišici (vendar največ pet oseb), 
- prost vstop v savno Termalia, za dve osebi dnevno, 
- parkirni prostor poleg hišice, 
- čiščenje po končanem letovanju. 
 

PONUDBA (NA KLIC): 
 

HIŠICA G 123 – 5 ležišč - od 21.4. do 29.9.2018 
Cena za počitniško enoto znaša 15,00 €/dan + enkratni znesek 43,50 € za posteljnino, brisače 

in končno čiščenje in vključuje: 
- bivanje v hišici (kuhinja, WC, kopalnica, dva spalna prostora - v enem sta dve ležišči, v drugem eno samostojno 

ležišče in pograd), 
- brezplačno kopanje v hotelskem bazenu Breza **** v času bivanja, vendar največ za 5 oseb na dan, 
- parkirni prostor poleg hišice. 

 
 

Člani sindikata lahko stroške letovanja plačajo v enem ali v treh zaporednih mesečnih obrokih, ki se 
na podlagi odstopne izjave odtegnejo od plače (obrok zapade v plačilo cca mesec dni pred nastopom 
letovanja). 
 

Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu sindikata. 
 
Ljubljana, 15. 3. 2018       Odbor za letovanje SŽTS 
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