
ČLANI CENIK ZA LETOVANJE 2023 
 

Mali Lošinj (10 dni) 
cena za 10 dni 

v sezoni 
med 21.6. in 9.9. 

cena na dan 
v sezoni 

med 21.6. in 9.9. 

cena za 10 dni 
izven sezone 

pred 21.6. in po 9.9. 

Cena na dan 
izven sezone 

pred 21.6. in po 9.9. 
garsonjera št. 4, 5 (4 ležišča) 580,00 € 58,00 € 460,00 € 46,00 € 
 

Banjole pri Pulju (7 dni) 
cena za 7 dni  

v sezoni  
med 18.6. in 3.9. 

cena na dan  
v sezoni  

med 18.6. in 3.9. 

cena za 7 dni  
izven sezone  

pred 18.6. in po 3.9. 

Cena na dan  
izven sezone  

pred 18.6. in po 3.9. 
kontejner (4-5 ležišč) 415,00 € 59,50 € 330,00 € 47,50 € 

 
Čateške Toplice (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 

brunarica (4-5 ležišč  
s kopalnimi kartami  
- največ 4) 

615,00 € 88,00 € 

brunarica (4-5 ležišč  
brez kopalnih kart) 

350,00 € 50,00 € 

   
Moravske Toplice (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 
apartma (4-5 ležišč,  
z 2 kopalnima kartama) 

448,00 € 64,00 € 

   
Kranjska Gora (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 
apartma (5 ležišč) 406,00 € 58,00 € 
   
Rogla (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 
apartma (6 ležišč) 406,00 € 58,00 € 

 
 
Cene pričnejo veljati s sklepom UO OOZ Slovenska Bistrica z dnem 3.3.2023, objavljene bodo v 
razpisu za letovanje na spletni strani OOZ Slovenska Bistrica in v Obrtniških novicah kot priloga 
v tedniku PANORAMA. 
Vse cene so regresirane, ekonomske cene bi bile bistveno višje, če je najem krajši od razpisanih 
terminov je cena 20% višja. 
Cene za nečlane so za 30% višje. 
Cene za nečlane s kartico Mozaik so za 15% višje. 
V času počitnic, praznikov in dogodkov so cene za vse 20% višje. 
Izmene so sedemdnevne v Čateških toplicah, Moravskih toplicah, Kranjski Gori, Banjolah in na 
Rogli ter desetdnevne v Malem Lošinju. Najkrajši možni najem je štiri dni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOZAIK PODJETNIH - CENIK ZA LETOVANJE 2023 
 

Mali Lošinj (10 dni) 
cena za 10 dni 

v sezoni 
med 21.6. in 9.9. 

cena na dan 
v sezoni 

med 21.6. in 9.9. 

cena za 10 dni 
izven sezone 

pred 21.6. in po 9.9. 

Cena na dan 
izven sezone 

pred 21.6. in po 9.9. 
garsonjera št. 4, 5 (4 ležišča) 667,00 € 66,70 € 529,00 € 52,90 € 
 

Banjole pri Pulju (7 dni) 
cena za 7 dni  

v sezoni  
med 18.6. in 3.9. 

cena na dan  
v sezoni  

med 18.6. in 3.9. 

cena za 7 dni  
izven sezone  

pred 18.6. in po 3.9. 

Cena na dan  
izven sezone  

pred 18.6. in po 3.9. 
kontejner (4-5 ležišč) 477,00 € 68,00 € 382,00 € 54,60 € 

 
Čateške Toplice (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 

brunarica (4-5 ležišč  
s kopalnimi kartami  
- največ 4) 

707,00 € 101,00 € 

brunarica (4-5 ležišč  
brez kopalnih kart) 

402,50 € 57,50 € 

   
Moravske Toplice (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 
apartma (4-5 ležišč,  
z 2 kopalnima kartama) 

515,00 € 73,60 € 

   
Kranjska Gora (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 
apartma (5 ležišč) 467,00 € 66,70 € 
   
Rogla (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 
apartma (6 ležišč) 467,00 € 66,70 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEČLANI CENIK ZA LETOVANJE 2023 
 

Mali Lošinj (10 dni) 
cena za 10 dni 

v sezoni 
med 21.6. in 9.9. 

cena na dan 
v sezoni 

med 21.6. in 9.9. 

cena za 10 dni 
izven sezone 

pred 21.6. in po 9.9. 

Cena na dan 
izven sezone 

pred 21.6. in po 9.9. 
garsonjera št. 4, 5 (4 ležišča) 754,00 € 75,40 € 598,00 € 59,80 € 
 

Banjole pri Pulju (7 dni) 
cena za 7 dni  

v sezoni  
med 18.6. in 3.9. 

cena na dan  
v sezoni  

med 18.6. in 3.9. 

cena za 7 dni  
izven sezone  

pred 18.6. in po 3.9. 

Cena na dan  
izven sezone  

pred 18.6. in po 3.9. 
kontejner (4-5 ležišč) 540,00 € 77,30 € 429,00 € 61,50 € 

 
Čateške Toplice (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 

brunarica (4-5 ležišč  
s kopalnimi kartami  
- največ 4) 

800,00 € 114,40 € 

brunarica (4-5 ležišč  
brez kopalnih kart) 

455,00 € 65,00 € 

   
Moravske Toplice (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 
apartma (4-5 ležišč,  
z 2 kopalnima kartama) 

582,00 € 83,00 € 

   
Kranjska Gora (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 
apartma (5 ležišč) 528,00 € 75,50 € 
   
Rogla (7 dni) cena za 7 dni cena na dan 
apartma (6 ležišč) 528,00 € 75,50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


