
CENIK Apartmajev Fizine 

Gorenjska predilnica nudi gostom 3 apartmaje z dnevnim prostorom in dvema spalnicama za 

do 6 oseb in en apartma z dnevnim prostorom in spalnico za do 4 osebe. Večji apartma št. 1 je 

možno predeliti v eno garsonjero za 2 osebi ter v apartma z dnevnim prostorom in eno 

spalnico za do 4 osebe.  

Cenik apartmajev po vrstah in obrobah v letu 2023 v EUR 

 Sezona Do 2 noči 3 do 6 noči 7 noči in več Turistična taksa 

      

APP/2 Visoka - 110,00 100,00 2,50 na osebo/dan 

 Srednja -   90,00   80,00 2,50 na osebo/dan 

 Nizka   70,00   55,00   50,00 2,50 na osebo/dan 

      

APP/4 Visoka - 160,00 150,00 2,50 na osebo/dan 

 Srednja - 140,00 130,00 2,50 na osebo/dan 

 Nizka 130,00 110,00 100,00 2,50 na osebo/dan 

      

APP/6 Visoka - 280,00 260,00 2,50 na osebo/dan 

 Srednja - 260,00 240,00 2,50 na osebo/dan 

 Nizka 180,00 160,00 150,00 2,50 na osebo/dan 

      

Sezone Visoka 24.6. – 10.9.    

 Srednja 7.4. – 11.4. 27.5. – 23.6. 11.9. – 9.10. 22.12. – 7.1.2024 

 Nizka Ostali čas    

 

Plačilni pogoji 

Zaposleni v družbah Gorenjske predilnice in njihovi upokojenci imajo na cene 25 % popusta. 

Popust lahko koristijo v primeru, da osebno letujejo. Zaposleni v družbah Gorenjske predilnice 

lahko najem apartmajev poravnajo neposredno iz plače v obrokih. Prvi obrok je akontacija in 

se odbije od plače v mesecu prijave, ostali ob izplačilih plače v naslednjih mesecih. Akontacija 

bo v primeru odpovedi vrnjena le v primeru višje sile.  

Dodatne storitve 

Storitve čistilnega servisa za dodatno čiščenja na poziv znaša 10,00 na uro, dodatna menjava 

posteljnine in brisač na poziv  12,00.  

Prevzem ključev je v apartmaju osebno oziroma v omarici s ključi.  

Cene vključujejo najem posameznega apartmaja v določeni letni sezoni z vso opremo, teraso 

z vrtnim pohištvom in parkiriščem za en avtomobil. Apartma je pred prihodom gostov očiščen, 

na osebo je na voljo komplet posteljnega perila in dva kompleta brisač, druga oprema je 

navedena na seznamu. Pred prevzemom ključev gost podpiše izjavo, da bo apartma uporabljal 

kot dober gospodar in v primeru nastanka za povzročeno škodo na objektu ali opremi škodo 

poravnal. Prihod gostov je prvi dan po 15. uri, izpraznitev zadnji dan do 10. ure. Enako velja 



tudi za parkiranje avtomobilov ob menjavi gostov. V času poletne visoke turistične sezone je 

najem apartmajev možen praviloma za cel teden, menjava je ob sobotah. V zaprtih prostorih 

kajenje ni dovoljeno. Apartmaje lahko uporablja največ toliko oseb kot je ležišč. Dodatno lahko 

koristijo apartma za 6 oseb še dva otroka do 10. leta starosti, apartma za 4 osebe pa največ še 

en otrok do 10. leta starosti. Osebe od 7. do 18. leta starosti plačajo polovično turistično takso.  

 


