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RAZPIS LETOVANJA V POČITNIŠKIH ENOTAH 
ZA LETO 2021 

 
Sindikat delavcev trgovine Slovenije objavlja razpis za letovanje v letu 2021 in sicer z možnostjo letovanja 
od 5. 6. 2021 dalje v naslednjih počitniških enotah:  
 

- apartma v Bohinjski Bistrici, primeren za letovanje največ štirih oseb, 

- apartma v Prekmurski vasi (Terme 3000 Moravske toplice), primeren za letovanje največ štirih 
oseb (3+1), 

- apartma v apartmajskem naselju Vivat (Moravske toplice), primeren za letovanje največ šest oseb 
(5 + 1), 

- prikolica Fiesa, primerna za letovanje največ pet oseb (5), 

- hišica v Termah Čatež, primerna za letovanje največ 5 oseb (4+1). 
 
Opomba: +1 oseba se nanaša na majhnega otroka, ki spi s starši in nima svojega ležišča. 
 
RAZPISANI TERMINI IN POGOJI: 
 

- razpisani so tedenski termini (sedem dni), 

- razpis za rezervacije terminov za člane SDTS, za obdobje od 5. 6. 2021 do 31. 12. 2021 poteka 
do 28. 5. 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). 
 
Izpolnjene prijavnice (dobite jih pri sindikalnih zaupnikih ali na naši spletni strani www.sindikat-
sdts.si, kjer so na voljo še ostali podatki o letovanjih) posredujte do 28. 5. 2021 po pošti na naslov: 
Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, po faksu: 01/ 43 27 094 ali po 
elektronski pošti na sdts@sindikat-zsss.si  
 
V skladu s Pravilnikom o koriščenju počitniških kapacitet imajo prednost pri prijavi člani Sindikata delavcev 
trgovine Slovenije. Morebitne nezasedene termine bomo po poteku razpisnega roka ponudili tudi članom 
ostalih sindikatov (ZSSS) in drugim interesentom.  
 
Ob zaključku razpisnega obdobja bomo v skladu s kriteriji opravili izbor med prijavljenimi ter 
prijavljene obvestili o odobritvi letovanja ali o ponudbi novega prostega termina (poleg ostalih 
kriterijev opozarjamo na dva: prednost imajo člani, ki še niso letovali, v času šolskih počitnic imajo 
prednost člani s šoloobveznimi otroki).  
 
Razpis je izvršen na osnovi oblikovanih cen za leto 2021, ki pa se lahko v primeru sprememb storitev 
upravljavcev objektov spremenijo. Veljaven cenik za leto 2021 prilagamo k razpisu. 
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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 


