
                                      
 
Čatež ob Savi, 03. december 2021                              

Zadeva: Informacija o cenah storitev v Termah Čatež za leto 2022 
Spoštovani, 
 
V skladu s sklenjeno pogodbo med Termami Čatež in Vami kot lastnikom počitniškega objekta v počitniškem naselju Terme 
Čatež ter Splošnimi pogoji, Vam pošiljamo informacijo o cenah in možnih načinih plačevanja obveznosti v letu 2022: 
 
1. VARIANTA 
 

-LETNA NASTANITEV - PAVŠAL (01.01. – 31.12.2022)      12.720,00 EUR     
 
Varianta vključuje kopalne karte. Možnosti kopanja so navedene na drugi strani tega dopisa. 
 
Rok plačila: do 25.01.2022. Kopijo dokazila o plačilu nam prosimo pošljite po e-pošti (camp@terme-catez.si). 
V primeru, da plačilo letne nastanitve po 2. varianti ne bo izvršeno do 25.01.2022, Vam bomo izstavljali račune po 
varianti 4A. 

 
2. VARIANTA   
 

-LETNA NASTANITEV- MINI PAVŠAL DO 250 NOČITEV S KOPALNIMI KARTAMI (01.01. – 31.12.2022) 
          7.100,00 EUR      
Varianta vključuje do 250 kopalnih kart letno. Možnosti kopanja so navedene na drugi strani tega dopisa. 
(Primer: 4 članska družina, ki biva 1 teden  oz. 7 noči. 4 x 7 = 28. Ostane še 222 nočitev / kopalnih kart) 
 
Rok plačila: do 25.01.2022. Kopijo dokazila o plačilu nam prosimo pošljite po e-pošti (camp@terme-catez.si). 
V primeru, da plačilo letne nastanitve po 3. varianti ne bo izvršeno do 25.01.2022, Vam bomo izstavili  račun za januar 
po varianti 4A. Vse naslednje mesece pa po 5. varianti /mesečna nastanitev brez kopalnih kart.  

 
3. VARIANTA 
 

A) MESEČNA NASTANITEV  2022-  PAVŠAL S KOPALNIMI KARTAMI: 
-JAN, FEB, MAR, NOV, DEC                       915,00  EUR/mesečno   
-APR, MAJ, JUN, OKT                                1.060,00 EUR/mesečno    
-JUL, AVG, SEPT                               1.635,00 EUR/mesečno     
B) PODVARIANTA 2022 –PO DEJANSKI ZASEDENOSTI         
-JAN, FEB, MAR, APRIL, OKTOBER, NOV, DEC pristojbina 262,00 EUR/mesec + 16,50 EUR na osebo/dan   
 
Varianta vključuje kopalne karte. Možnosti kopanja so navedene na drugi strani tega dopisa. 
Plačilo mesečne nastanitve ali pristojbine (podvarianta) na osnovi mesečne fakture Term Čatež. 
Cene mesečnih nastanitev so določene na dan 1.1.2022 in se valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin. 

 
4. VARIANTA 
 

-LETNA NASTANITEV PAVŠAL BREZ KART ZA KOPANJE  (01.01. – 31.12.2022)   4.910,00 EUR   
 
Gosti lahko kupijo na recepciji Apartmajev in Kampa kopalne karte po posebni, promocijski ceni 13,00 EUR na 
osebo/dnevno. Kopalna karta omogoča dnevno 1 (en) časovno neomejeni vstop na zimsko Termalno riviero ali 2 
(dva) časovno neomejena vstopa na poletno (odprta predvidoma od konca aprila do začetka septembra) 
Termalno riviero. Nakup kopalnih kart je pogojen s prijavo bivanja (in dejanskim prenočevanjem) na recepciji 
Apartmajev in Kampa ter redno poravnanimi obveznostmi lastnika počitniškega objekta do Term Čatež. 
Kopalne karte veljajo na dan nakupa. V primeru neizkoriščene kopalne karte ter v primeru izpada električne 
energije ali druge višje sile, denarja ne vračamo. 
 
Rok plačila: do 25.01.2022. Kopijo dokazila o plačilu nam prosimo pošljite po e-pošti (camp@terme-catez.si). 
V primeru, da plačilo letne nastanitve po 5. varianti ne bo izvršeno do 25.01.2022, Vam bomo izstavljali mesečne 
fakture, določene na dan 1.1.2022 v višini 432,00 EUR/mesec  , ki se mesečno valorizirajo z indeksom cen življenjskih 
potrebščin. 

DDV 9,5%  vračunan v cene. Cene veljajo za 1 enoto. 
Turistična & promocijska taksa in prijavnina: gosti plačajo turistično & promocijsko takso in prijavnino na recepciji kampa. 
 



Možnosti kopanja: 
 
1., 2. in 3. VARIANTA  
 
Ob prijavi na recepciji gosti prejmejo programirane zapestnice in sicer:  
- v obdobju, ko obratuje samo zimska Termalne riviera ter v spomladanskem obdobju do 24.06.2022 in v jesenskem 

obdobju od 01.09.2022 omogočajo programirane zapestnice 2 (dva) vstopa dnevno s po 3 (tremi) urami kopanja v 
zimski Termalni rivieri, razen v spodaj navedenih terminih, ko programirane zapestnice omogočajo 1 (en) vstop 
dnevno s 3 (tremi) urami kopanja v zimski Termalni rivieri. 
Termini z 1 (enim) vstopom dnevno s 3 (tremi) urami kopanja, ko obratuje samo 
zimska Termalna riviera: 01.01. – 02.01.2022, 19.02.-06.03.2022, 22.10. – 01.11.2022, 24.12. – 31.12.2022  

- v obdobju od 25.06.2022 do 31.08.2022 programirane zapestnice omogočajo 2 (dva) vstopa dnevno na poletno 
Termalno riviero* ali 1 (en) vstop s 3 (tremi) urami kopanja dnevno v zimski Termalni rivieri. 

- PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICE DO SPREMEMBE REŽIMA VSTOPOV ZA KOPANJE GLEDE NA SMERNICE 
PRISTOJNIH INŠTITUCIJ (NIJZ) ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA COVID-19. 

Doplačila:- ponovni vstop 5,90 EUR odrasli, 4,90 EUR otroci 5-12 let 
     - podaljšanje časovno omejenega vstopa 1,50 EUR za vsako začeto uro  
Vsakemu objektu pripada toliko zapestnic, kolikor gostov prenočuje v objektu, vendar največ 6 (šest) zapestnic.   
Izdajanje zapestnic je pogojeno s prijavo bivanja (in dejanskim prenočevanjem) na recepciji Apartmajev in Kampa. 
Dnevni obiskovalci lahko kupijo kopalne karte na blagajnah Termalne riviere.  
(*Poletna Termalna riviera je odprta predvidoma od konca aprila do začetka septembra. V primeru slabega vremena in 
nujnih vzdrževalnih del si pridržujemo pravico do spremembe obratovalnega časa kopališča in delovanja atrakcij.) 
 
 
Prosimo, da nam svojo odločitev o izbranem načinu plačevanja obveznosti sporočite  pisno najkasneje do 24.12.2021. Če 
Vaše pisne odločitve do tega datuma ne prejmemo, Vam bomo izstavili račun po varianti, ki ste jo v okviru rednih cen storitev 
izbrali v letu 2021.  
-V primeru, da plačilo letne nastanitve po 1. varianti ne bo izvršeno do 25.01.2022, Vam bomo izstavljali mesečne račune po 
varianti 3A. 
-V primeru, da plačilo letne nastanitve po 2. varianti ne bo izvršeno do 25.01.2022, Vam bomo izstavili račun za januar po 
varianti 3A, vse naslednje mesece pa po 4. varianti /mesečna nastanitev brez kopalnih kart (432,00 EUR /mesec).   
-V primeru, da plačilo letne nastanitve po 4. varianti ne bo izvršeno do 25.01.2022, Vam bomo izstavljali mesečne fakture, 
določene na dan 1.1.2022 v višini 432,00 EUR/mesec (varianta 4./mesečno – brez kopalnih kart). 
 
Vse cene se valorizirajo mesečno z indeksom cen življenjskih potrebščin. 9,5% DDV je vračunan v cene. 
 
Turistična & promocijska taksa ter prijavnina: gosti plačajo turistično & promocijsko takso in prijavnino na recepciji kampa. 
Turistična & promocijska taksa je določena z odlokom občine Brežice in znaša 2,50 EUR / noč za odraslo osebo in 1,25 EUR / 
noč za otroke in mladostnike od 7 do 17,99 leta starosti. Otroci do 6,99 leta starosti ter invalidi (ob obvezni predložitvi odločbe 
ali invalidske izkaznice ob prihodu) so oproščeni plačila Turistične & promocijske takse.    
Prijavnina 1,50 EUR se obračuna 1-kratno za vse odrasle osebe in otroke od 7 leta starosti. Otroci do 6,99 leta starosti ter invalidi 
so oproščeni plačila prijavnine.  
 
Gosti so dolžni upoštevati Hišni red Kampa in izvleček iz Požarnega reda.  
 
Vsa morebitna pojasnila Vam bomo z veseljem posredovali na recepciji Kampa. 
tel.: 07 / 620 78 10, app@terme-catez.si (recepcija Kampa) 
 07 / 620 78 20, toni.supancic@terme-catez.si (g. Toni Supančič) 
 
E–pošta: app@terme-catez.si 
 
V upanju, da bomo tudi v prihodnje uspešno sodelovali, Vas lepo pozdravljamo!  
 
    
TERME ČATEŽ D.D.    
 
 
 

TERME ČATEŽ d.d., Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice 
Tel.:+ 386 7 620 78 10 

app@terme-catez.si, www.terme-catez.si 
 


