
Pred vami je ponudba s pogoji za najem

počitniških apartmajev podjetja Sava Medical

in storitve, d.o.o. (SMS, d.o.o.), ki velja do

konca leta 2022. 

počitniške
kapacitete

VEČ INFO : WWW.TRELLEBORGSLOVENIJA.COM/SL/POCITNISKE-KAPACITETE

HRIBI IN MORJE
Pokljuka, Mareda in Barbariga

Apartmaje lahko najamete sodelavci družb Trelleborg Slovenija, d.o.o.,

Trelleborg Printing Solutions Sava, d.o.o., Trelleborg Wheel Systems

Moto, d.o.o. in SMS, d.o.o. ter  zunanji uporabniki.  Pri dopustovanju v

času šolskih počitnic imajo zaposleni v naših podjetjih prednost pred

zunanjimi uporabniki.  

Na letovanje se prijavite s Prijavnico, ki je objavljena na spletni strani.

PRIJAVE

KONTAKT
Naš naslov:

Sava Medical in storitve d.o.o. Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj

Kontakt:

Telefon: (04) 206 53 19

E-mail: marjeta.gaspirc@trelleborg.com

2023



pokljuka

VEČ INFO : WWW.TRELLEBORGSLOVENIJA.COM/SL/POCITNISKE-KAPACITETE

PRIJAVA IN PREVZEM KLJUČEV: V apartma je

prihod dovoljen ob 14.00 uri na dan prihoda,

zapustiti pa ga je potrebno najkasneje do 10.00

ure na dan odhoda. Ob prihodu se prijavite na

recepciji Šport hotela, kjer ob predložitvi naše

napotnice prevzamete ključe (napotnico vam

pošljemo po pošti). Na recepciji poravnate tudi

turistično takso.

POKLJUKA
Apartmaji so popolnoma prenovljeni in gostom nudijo udobno in prijetno 

bivanje. Vsak apartma ima ločen vhod. V spodnji etaži se nahajata dva 

manjša apartmaja (AP 1, 30 m² in AP 2, 26,5 m²), ki zagotavljata udobno 

letovanje do 4 osebam. Imata ločen spalni del s pogradom (2+2 ležišči), 

bivalni prostor z raztegljivim kavčem in kuhinjo ter kopalnico s tuš kabino. V 

zgornji etaži je večji apartma (AP 3/6+2 ležiščni v izmeri 56,5 m²) s tremi 

spalnicami, bivalnim prostorom z raztegljivim kavčem in kuhinjo ter 

kopalnico s tuš kabino. Tu lahko biva do 8 letovalcev.

V poletnem času lahko letovalci uživajo tudi zunaj, saj počitniško hišo 

bogati prijetno urejen zunanji prostor za druženje in piknike. V pomožnem 

objektu poleg hiše je urejena kolesarnica oz. shramba za smuči v zimskem 

času.

OPOMBA: Posteljnino in brisače je potrebno prinesti s seboj; lahko se proti 

doplačilu najame na recepciji Šport hotela. Za vsakim bivanjem se izvaja 

medizmensko čiščenje. Stroški čiščenja za AP 1 in AP 2 znašajo 30 EUR ter 

za AP 3 50 EUR in se vračunajo v končno ceno najema apartmaja.

CENIK (cena  EUR/nočitev)

Lokacija

Sezona III

Število ležišč

Sezona II

Sezona I

31. 3.-23. 4.

2. 11.-16.12.

2. 5.-13. 6.

19. 9.-22.10.

1. 1.-31. 3.

23. 4.-2.5.

16. 6.-19. 9.

22. 10.-2. 11.

16.-31. 12.

POKLJUKA, Goreljek 101

6+2; AP 3

2+2; AP 1, 2,

70 EUR

50 EUR 60 EUR

85 EUR

70 EUR

100 EUR



morje

VEČ INFO : WWW.TRELLEBORGSLOVENIJA.COM/SL/POCITNISKE-KAPACITETE

BARBARIGA
BARBARIGA leži ob jugozahodni obali Istre, med Rovinjem in 
Pulo, in je od Pule oddaljeno 8 km. Lokacija je idealna za 
dolge sprehode in brezskrbno uživanje na soncu ter za 
različne športne aktivnosti, odlično je tudi povezana s 
kolesarskimi potmi do Pule, Rovinja in ostalih bližnjih večjih 
krajev. V bližini Barbarige je ribiško mestece Fažana, odkoder 
se lahko popeljete na otoke nacionalnega parka Brioni. Plaža 
v naselju je dolga skoraj 500 m, plaža je skalnato prodnata. 

OPIS APARTMAJEV: Na voljo je pet apartmajev. Vsak apartma 

ima svoj vhod in ograjen vrtni del (atrij). Trije apartmaji se 

nahajajo v pritličju, dva pa v nadstropju. Apartmaji sprejmejo 

največ 4 odrasle osebe (2+2 ležišči), razen apartma 9, ki 

lahko sprejme 6 oseb (2+4 – 2x raztegljivi kavč). V apartmajih 

je ločen spalni del, dnevni prostor z raztegljivim kavčem in 

kuhinjo ter kopalnica s tuš kabino.

OPOMBA: Posteljnino in brisače je potrebno prinesti s seboj; 
lahko se proti doplačilu najame na recepciji Barbariga Nova. 
Za vsakim bivanjem se izvaja medizmensko čiščenje. Stroški 
čiščenja znašajo 35 EUR in se vračunajo v končno ceno 
najema apartmaja.

PRIHOD/ODHOD: V apartma je prihod dovoljen ob 14.00 uri 
na dan prihoda, zapustiti pa ga je potrebno najkasneje do 
10.00 ure na dan odhoda. Ob prihodu se prijavite na recepciji 

Barbariga Nova, kjer ob predložitvi naše napotnice 
prevzamete ključe (napotnico vam pošljemo po pošti). Na 
recepciji poravnate tudi turistično takso.

PARKIRANJE: Vsak apartma ima zagotovljeno svoje parkirno 
mesto.

hrvaška istra

MAREDA
MAREDA se nahaja nedaleč od mesta Novigrad in v 
neposredni bližini večjega, lepo urejenega kampa. V 
čudovitem vzdušju okoliških vinogradov vam je na voljo 
nešteto sprehajalnih poti, do Novigrada pa vodi tudi urejena 
kolesarska steza. V bližini se nahaja vodni park Istralandija, ki 

z obilo vodnih atrakcij nudi možnost za popestritev oddiha v 

Maredi. Plaža v okviru kampa v Maredi je plačljiva, lahko pa 

se odločite za brezplačno urejeno plažo v neposredni bližini 

kampa.

OPIS APARTMAJEV: Apartmaja se nahajata v pritličju in imata 

večji pokriti terasi. V apartmajih je kuhinja z dnevnim 

prostorom in raztegljivim kavčem, spalnica z dvema 

posteljama ter kopalnica s tuš kabino. V apartmaju lahko 

bivajo po 4 osebe (2+2 ležišči).
OPOMBA: V končno ceno najema apartmaja se vračuna tudi 
strošek medizmenskega čiščenja, posteljnine in brisač, ki 
znaša 35 EUR.

PRIJAVA IN PREVZEM KLJUČEV: V apartma je prihod dovoljen 
od 16.00 na dan prihoda, zapustiti pa ga je potrebno 
najkasneje do 10.00 ure na dan odhoda. Prosimo, da se ure 
odhoda držite, saj se PIN koda ključa deaktivira in ga ne boste 
mogli več vrniti v sef. Gostje se prijavijo preko e-recepcije. 
Apartmaji so opremljeni s pametnimi ključavnicami in s sefi za 
ključe pri vhodnih vratih v apartma. Ob vnosu PIN kode v sef 
prejmete ključ apartmaja (podrobnejša navodila o ravnanju s 
PIN kodo boste prejeli na email, potem ko boste opravili 
prijavo v aplikaciji e-recepcija).



CENIK 

VEČ INFO : WWW.TRELLEBORGSLOVENIJA.COM/SL/POCITNISKE-KAPACITETE

BARBARIGA

Lokacija
Število ležišč

Sezona III Sezona II Sezona I

1. 1.-23. 4.

2. 11.-31.12.

2. 5.-24. 6.

2. 9.-2. 11.

23. 4.-2. 5.

24. 6.-2. 9.

Mareda pri Novigradu

MAREDA

Lokacija

Število ležišč

Sezona III Sezona II Sezona I

1. 1.-23. 4.

2. 11.-31.12.

2. 5.-24. 6.

2. 9.-2. 11.

23. 4.-2. 5.

24. 6.-2. 9.

(cena za leto 2022; EUR/nočitev); cene za leto 2023 so v pripravi

(cena za leto 2022; EUR/nočitev); cene za leto 2023 so v pripravi

ODPOVED LETOVANJA

Brez stroškov za uporabnika je mogoče letovanje

odpovedati sedem (7) dni pred odhodom, kasneje pa le v izrednih 

primerih (smrt v družini, v primeru višje sile ipd.) na podlagi 

uradnih dokazil. Odpovedi in prenosi napotnic za letovanje se 

urejajo samo v SMS, d.o.o.- Počitniška dejavnost.

MENJAVA IZMEN IN ČAS BIVANJA

Najem počitniških kapacitet je namenjen tedenskemu bivanju z 
menjavami gostov ob petkih, glede na povpraševanje in 
zasedenost kapacitete je možno tudi prilagajanje želenih terminov 

in trajanj najema uporabnikom.

Za kapacitete na Pokljuki, v Barbarigi in Maredi velja, da gostje 
zapustijo prostore do 10.00 ure, prihod novih gostov je možen od 

14.00 ure dalje, v Maredi pa od 16.00 dalje.

PLAČILNI POGOJI 

Za zaposlene v podjetju velja, da je strošek najema počitniških 
kapacitet možno poravnati v do petih zaporednih mesečnih 
obrokih pri plači. Zunanji uporabniki strošek poravnajo na podlagi 
izdanega računa, in sicer pred datumom nastopa letovanja, sicer 
je napotnica za letovanje preklicana.

Pri najemu počitniških kapacitet v Barbarigi, Maredi in na Pokljuki 
se dodatno obračuna tudi storitev medizmenskega čiščenja 
kapacitete. 

OSTALE INFORMACIJE

V počitniških kapacitetah lahko bivajo samo osebe, ki so navedene 

na napotnici oz. na prijavnici. Vsaka prekoračitev števila letovalcev 

pomeni kršitev pogojev letovanja. V apartmajih ni dovoljeno imeti 

živali.

Barbariga pri Puli

2+2; AP 7, 8, 10, 11

2+4; AP 9

40 EUR

50 EUR 55 EUR

50 EUR

65 EUR

60 EUR

65 EUR60 EUR 70 EUR2+2; AP 1, 6




