IV.

Št.zadeve: 322-0005/2015/2(62)
Datum: 24.03.2015

cena

CENIK, OBRATOVALNI ČAS IN SEZONA LETNEGA
KOPALIŠČA GORENJSKA PLAŽA ZA LETO 2015
I.
CELODNEVNA VSTOPNICA
Cenik vstopnic za individualni obisk
otroci do 2. leta starosti

brezplačno
1,50 EUR

osnovnošolski otroci

3,00 EUR

dijaki, študenti

4,00 EUR

družine z otroki (3 osebe)

11,00 EUR

družine z otroki (4 osebe)

13,00 EUR

družine z otroki (5 oseb ali
več)

15,00 EUR

odrasli

5,00 EUR

upokojenci in invalidi

4,00 EUR

* dijaki, študenti, upokojenci in invalidi se morajo izkazati z veljavno izkaznico ali
potrdilom.

Cenik vstopnic za organiziran obisk

cena

otroci – vrtec

1,00 EUR

otroci – osnovna šola

1,50 EUR
po ceniku za individualni
obisk z 20% popustom

II.
POPOLDANSKA VSTOPNICA
Cenik vstopnic za individualni obisk
otroci do 2. leta starosti

cena
brezplačno

predšolski otroci

1,20 EUR

osnovnošolski otroci

2,40 EUR

dijaki, študentje

3,20 EUR

družine z otroki (3 osebe)

8,80 EUR

družine z otroki (4 osebe)

10,40 EUR

družine z otroki (5 oseb ali
več)

12,00 EUR

odrasli

4,00 EUR

upokojenci in invalidi

3,20 EUR

Cenik vstopnic za organiziran obisk

cena

otroci – vrtec

0,80 EUR

otroci – osnovna šola

1,20 EUR

organizirane skupine nad 20
članov
III.

oseba

oseba
V.

2,50 EUR
SEZONSKE VSTOPNICE
cena do
01.06.2015

cena po
01.06.2015

prenosna*

70,00 EUR

100,00 EUR

neprenosna - otroci, dijaki,
študenti, upokojenci, invalidi**

40,00 EUR

70,00 EUR

neprenosna - odrasli

60,00 EUR

90,00 EUR

cena

predšolski otroci

organizirane skupine nad 20
članov

VSTOPNICA ZA NOČNO KOPANJE

po ceniku za individualni
obisk z 20% popustom

VSTOPNICA ZA JUTRANJE REKREACIJSKO
PLAVANJE
cena
1,00 EUR

* Prenosne sezonske vstopnice se opremijo z evidenčno številko, ki
omogoča beleženje vstopov tako, da večkratni vstop z isto vstopnico ni
mogoč, brez predhodne odjave na recepciji.
** Otroci do 15. leta starosti, študenti ter dijaki svoj status izkažejo z
veljavno dijaško ali študentsko izkaznico, upokojenci in invalidi pa s
potrdilom ali veljavno izkaznico.
Vse neprenosne vstopnice se opremijo s fotografijo, imenom in priimkom
ter datumom rojstva imetnika ter z evidenčno številko. V dvomu lahko
receptor zahteva, da se imetnik vstopnice izkaže z veljavnim osebnim
dokumentom. Zloraba vstopnice se kaznuje z njenim odvzemom.

Cena plastične kartice (prenosne/neprenosne vstopnice) je
3,00 EUR. Kartica je uporabna tudi v prihodnjih letih.
V ceno vseh vstopnic pod točko I, II, III, IV in V ter v ceno
plastične kartice je vključen DDV.
VI.

VELJAVNOST VSTOPNIC

Celodnevna vstopnica velja za posamezni dan, in sicer:
od nedelje do četrtka, za čas od 9.00 do 19.00 ure,
ob petkih in sobotah, za čas od 9.00 do 21.00 ure.
Popoldanska vstopnica velja za posamezni dan, in sicer:
od nedelje do četrtka, za čas od 14.00 do 19.00 ure,
ob petkih in sobotah, za čas od 14.00 do 21.00 ure.
Vstopnica za jutranjo rekreacijsko plavanje velja za posamezni
dan, in sicer od ponedeljka do petka, od 7.00 do 8.30 ure.
Vstopnica za nočno kopanje velja za posamezni dan, in sicer ob
petkih in sobotah, od 19.00 do 21.00 ure.
Za sezonsko vstopnico se zagotavlja najmanj 20 obratovalnih
dni.
VII.

OBRATOVALNI ČAS IN SEZONA

Letno kopališče Gorenjska plaža obratuje po naslednjem urniku:
od nedelje do četrtka, v času od 9.00 do 19.00 ure,
v petkih in sobotah, v času od 9.00 do 21.00 ure,
od ponedeljka do petka, od 7.00 do 8.30 ure, za jutranje
rekreacijsko plavanje.
V primeru slabega vremena ali drugih okoliščin, ki vplivajo na
možnost obratovanja, je letno kopališča Gorenjska plaža zaprto.
Sezona letnega kopališča Gorenjska plaža v letu 2015 traja od
1.06.2015 do 15.09.2015. Trajanje sezone se lahko skrajša ali
podaljša glede na vremenske razmere ter glede na druge
okoliščine, ki vplivajo na možnost obratovanja letnega kopališča
Gorenjska plaža.
OBČINA TRŽIČ
župan mag. Borut Sajovic, l.r.
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