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RAZPIS LETOVANJA V SINDIKALNIH APARTMAJIH 
SPESS ZA I. POLLETJE 2020
Prijavo letovanja v sindikalnih apartmajih za prvo polletje 2020 boste lahko člani SPESS-Sindikata 
Premogovnika Velenje tudi tokrat izvedli na ustaljeni način. Obrazec za prijavo je objavljen na hrbtni 
strani Novic in na spletni strani www.sindikat-spess.si.

Člani sindikata SPESS, ki želijo letovati v sindikalnih apartmajih, 
izpolnijo prijavnico (nahaja se na hrbtni strani novic ali na 
spletni strani sindikata www.sindikat-spess.si) in jo prinesejo 
do petka, 25. 10. 2019, do 13. ure, v tajništvo sindikata PV (na 
vrhu stopnišča med jedilnico in nadzorniškimi garderobami). 
Zbrane prijave se točkujejo po Pravilniku o koriščenju 
počitniških kapacitet. Kriteriji za izbiro upravičencev pri 
najetju apartmajev so enaki kot pri prejšnjih vpisih. 
Točkovanje kandidatov bo objavljeno na oglasni deski sindikata 
dne 5. 11. 2019. Pritožbe na točkovanje bomo sprejemali do 
srede, 6. 11. 2019. 
Vsem prijavljenim bomo obvestila poslali na domače naslove v 
ponedeljek, 11. 11. 2019. 
Dodatni vpis za člane, ki žal niso dobili ustreznega termina, bo 
možen od srede, 13 11. 2019, do ponedeljka, 25. 11. 2019, do 
13. ure, v tajništvu sindikata PV. 
Za člane Kluba upokojencev, ki so ob upokojitvi bili člani 
SPESS-PV, bo vpis v sredo, 27. 11. 2019 v pisarni Kluba 
upokojencev Premogovnika Velenje na jašku Škale.

TERME ČATEŽ
V Čateških Toplicah imamo dva večja in manjši apartma. V 
manjšem lahko bivajo do štiri osebe. Vsakemu apartmaju 
pripada do šest vstopnic za koriščenje bazenov in vodnih 
naprav. Vsakemu gostu pripada 1x obisk Savna parka za 3 ure 
med tednom (razen v določenih terminih, datumi v tajništvu 
sindikata). Število izdanih vstopnic je vezano na število 
dejansko prijavljenih oseb. 
Tedenski najem velikega apartmaja je 301 €, manjšega pa 280 €.

TERME 3000 – MORAVSKE TOPLICE
Na voljo so štirje apartmaji in v vsakem lahko bivajo do 
štiri osebe. Vsakemu apartmaju pripadajo do štiri vstopnice 
za koriščenje vodnih naprav v hotelu Termal in Termah 
3000. Ponudba zajema tudi brezplačno koriščenje savne v 
doživljajskem bazenskem kompleksu Term 3000. Koriščenje 
storitev kopališča Ajda je treba dnevno doplačati, po ceniku 
Term, na recepciji, ki se nahaja v hotelu Termal. 

Tedenski najem apartmaja je 280 €.

TERME BANOVCI
Na voljo sta dva večja apartmaja za bivanje do šest oseb in eden 
manjši, ki je primeren za do štiri osebe. Večjima apartmajema 
pripada do pet vstopnic za koriščenje bazenov in savne. Za 
manjšega so na voljo do štiri vstopnice za koriščenje bazenov 
in savne. Savne lahko brezplačno koristite 1x tedensko na 
kopalno karto
Tedenski najem večjega apartmaja je 301 €, manjšega pa 260 €.

ROGLA 
Na voljo sta dva manjša apartmaja (Gaber 90 in Gaber 89), ki 
nudita namestitev največ štirim osebam in en večji apartma 
(Macesen 18), ki sprejme do šest oseb. Cene najema so različne. 
V času smučarske sezone bo dnevni najem za apartmaja Gaber 
43 € kar znese 301€ na teden (vključeni sta dve prenosni 
celodnevni smučarski karti, tudi za nočno smuko).
Izven smučarske sezone je dnevni najem Gabra 20 €.
Cena dnevnega najema večjega apartmaja (Macesen 18) v 
zimski sezoni je 70 € kar znese 490€ na teden (vključene so tri 
prenosne celodnevne smučarske vozovnice, ki vključujejo tudi 
nočno smuko). Izven smučarske sezone pa je dnevni najem 
večjega apartmaja 30 €.
S sezonsko smučarsko karto lahko uveljavljate 30-odstotni 
popust pri nakupu vstopnic za bazen in savno v Termah Zreče.
Člani Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje imajo 
50-odstotni popust pri koriščenju bazena in savne v Termah 
Zreče.
Po koriščenju je treba apartma na Rogli očistiti.

TERME VIVAT – MORAVSKE TOPLICE
V najemu imamo apartma za štiri osebe, ki se nahaja v novem 
pet etažnem objektu apartmajskega naselja Sončni park Vivat. 
Primeren je za bivanje do štirih oseb. Nahaja se v tretjem 
nadstropju objekta, ima dve ločeni spalnici in izhod na večjo 
teraso. V ceno najema je vključen najem posteljnine, brisač 



PRIJAVNICA
Ime in priimek: .............................................................................................................. Matična št.: .....................................................

Obrat: .........................................................................................................................................................................................................

Naslov (doma): .........................................................................................................................................................................................

Telefonska št. v službi: ...................................................................... doma: ...........................................................................................

termin kraj letovanja

1.

2.

3.

Podpis: _________________________________

Pri oblikovanju vrstnega reda bomo upoštevali:

skupno pokojninsko dobo; članstvo v Sindikatu SPESS od leta 1994 dalje; pokojninsko dobo v Skupini Premogovnik Velenje; zadnje 
koriščenje apartmaja; točke za šoloobvezne otroke (srednješolci in osnovnošolci) bomo upoštevali samo v terminih, ko imajo srednje 
in osnovne šole počitnice.

Strinjam se, da se mi strošek letovanja 
odtegne pri obračunu plače v petih 
zaporednih mesečnih obrokih. V strošek 
letovanja se bo vštela tudi vsa povzročena 
škoda nastala v času letovanja na objektu 
in inventarju.

kraj letovanja

TERME ČATEŽ – večji

TERME ČATEŽ – manjši

TERME 3000 – MORAVSKE TOPLICE

TERME BANOVCI – večji

TERME BANOVCI – manjši

ROGLA – večji

ROGLA – manjši

TERME VIVAT – MORAVSKE TOPLICE

Termin bo striktno dodeljen po vrstnem redu zapisanih želja (če ga ni zasedel že nekdo z več točkami).
Vpišite največ tri termine po vrstnem redu vaših prioritet, želja.

ter neomejeno kopanje za štiri osebe v Termah Vivat. Ostale 
storitve Wellness centra Vivat lahko najemniki koristijo z 
10-odstotnim popustom. 
Tedenski najem apartmaja je 301 €.

OPREMA
Letovalce prosimo, da z apartmaji in opremo ravnajo kot 
dober in skrben gospodar. Apartmaji so v dobrem stanju 
in vsi se moramo potruditi, da takšni tudi ostanejo, ko jih 
zapustimo.
Poškodbe ali okvare, nastale v času bivanja, je treba vpisati 
v zvezek, ki se nahaja v apartmaju. Prav je, da napako javite 
tudi v Tajništvo SPESS, na številko 03/ 899 66 46. Če je okvaro 
nujno treba takoj odpraviti in ni delovni dan, to sporočite v 
recepcijo, kjer ste se prijavili ob prihodu. 

V vseh apartmajih je treba imeti svojo posteljnino, brisače in 
kuhinjske krpe (izjema so Terme Vivat).

POMEMBNO
Končno čiščenje apartmajev ni potrebno nikjer, razen na 
Rogli. Kljub temu je treba vzdrževati čistočo objekta. Posodo, 
pečico in tudi hladilnik je treba pred odhodom očistiti. V 
sindikalnih apartmajih ni dovoljeno bivanje domačih živali. 
Če bomo ugotovili kršitev tega določila, je kršitelj dolžan 
pokriti stroške generalnega čiščenja celotnega apartmaja.
Začetek in konec letovanja sta enaka za vse apartmaje. Dan za 
izmeno je petek. Prijava v apartmaje je možna po 14. uri. Vse 
apartmaje je treba zapustiti v petek, do 10. ure.
Plačilo letovanja bo obračunano v petih obrokih, prvi bo 
odtegnjen pri plači prihodnji mesec po letovanju.

TERMINI

•	 januar: 3., 10., 17., 24., 31.; 

•	 februar: 7., 14., 21., 28.;

•	 marec: 6., 13., 20., 27.,

•	 april: 3., 10., 17., 24.,

•	 maj: 1., 8., 15., 22., 29.,

•	 junij: 5., 12., 19.


