CENIK
vstopnic in za oddajanje površin in prostorov
turistično kulturnega centra Gorenjska plaža v najem
S tem cenikom je določena cena vstopnic za kopanje in cena kratkotrajnega najema
površin in prostorov turistično kulturnega centra Gorenjska plaža na naslovu Ste
Marie Aux Mines 11, Tržič, kot sledi:
a. Cenik vstopnic za individualni obisk – celodnevna vstopnica
Otroci do 2. leta starosti
Predšolski otroci
Osnovnošolski otroci
Dijaki, študenti

* potrebno izkazati z veljavno izkaznico ali potrdilom

Družine z otroki (3 osebe)
Družine z otroki (4 osebe)
Odrasli
Upokojenci, invalidi

* potrebno izkazati z veljavno izkaznico ali potrdilom

Brezplačno
2,00 €
4,20 €
5,20 €
13,70 €
14,70 €
6,20 €
5,20 €

b. Cenik vstopnic za organiziran obisk – celodnevna vstopnica
Otroci – vrtec
Otroci – osnovna šola
Organizirane skupine nad 20 članov

1,00 €
1,50 €
Po ceniku za
individualni obisk z
20 % popustom

c. Cenik vstopnic za individualni obisk – popoldanska vstopnica
Otroci do 2. leta starosti
Predšolski otroci
Osnovnošolski otroci
Dijaki, študenti

* potrebno izkazati z veljavno izkaznico ali potrdilom

Družine z otroki (3 osebe)
Družine z otroki (4 osebe)
Odrasli
Upokojenci, invalidi

* potrebno izkazati z veljavno izkaznico ali potrdilom

Brezplačno
2,00 €
3,70 €
4,70 €
9,70 €
11,70 €
5,20 €
4,20 €

d. Cenik vstopnic za organiziran obisk – popoldanska vstopnica
Otroci – vrtec
Otroci – osnovna šola
Organizirane skupine nad 20 članov

0,80 €
1,20 €
Po ceniku za
individualni obisk z
20 % popustom

e. Vstopnica ja jutranje rekreacijsko plavanje
Oseba

2,50 €

f. Vstopnica za nočno kopanje
Oseba

3,70 €

g. Sezonske vstopnice

Prenosna *
Neprenosna – otroci, dijaki, študenti, upokojenci,
invalidi **
Neprenosna – odrasli
Plastična kartica

Cena do 31.5.
110,00 €
50,00 €

Cena po 1.6.
140,00 €
80,00 €

80,00 €
4,00 €

110,00 €
4,00 €

* 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.
V ceno vseh vstopnic pod točko a, b, c, č, d, e, f in g ter v ceno plastične kartice je
vključen DDV.

1. PROSTORI ZA NAJEM
a. Amfiteater Gorenjska plaža s spremljevalnimi prostori

160,00 €

(za gledališke, kulturne, izobraževalne ipd. manjše prireditve; do 250 sedišč/stojišč)

b. Amfiteater Gorenjska plaža s spremljevalnimi prostori

490,00 €

c. Letno kopališče Gorenjska plaža
č. Parkirišče in platforma pred centrom Gorenjska plaža

2.000,00 €/dan
Po tarifni številki 4
Odloka o občinskih
taksah v občini
Tržič
25,00 €

(za koncerte, veselice, ipd. večje prireditve; do 1500 stojišč)

(vrednost takse se vsakoletno spreminja s sklepom župana)

d. Amfiteater Gorenjska plaža brez spremljevalnih prostorov
(za izvedbo otroških, plesnih delavnic ipd.)

Cene pod točko a. in b. veljajo za najem od 16.00 do 01.00 ure naslednjega dne.
Zneski ne vključujejo davka na dodano vrednost.
Spremljevalni prostori amfiteatra so sanitarije pod tribuno amfiteatra in zaoderje za
nastopajoče. V primeru najema pod točko d., spremljevalni prostori niso predmet
najema.
Cena najema vključuje izključno stroške porabe energije, komunalnih in zavarovalnih
storitev ter stroške čiščenja po prireditvi ter nadzora v času prireditve.
V primeru najema pod točko č. in d. je najemnik dolžan sam zagotoviti odvoz
odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine
Tržič. Prav tako je najemnik v primeru najema parkirišča in platforme dolžan sam
poskrbeti za čiščenje parkirišča in platforme.
Najemnik je dolžan prevzeti tudi vse druge stroške, ki so povezani z izvedbo
prireditve oz. izvajanjem gostinske dejavnosti.
Nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu se za opravljanje dejavnosti
za katere so ustanovljene, najem prostorov najemnina lahko zniža do 50% cene
najema.
Z vsakim najemnikom se sklene pogodba o najemu prostorov , ki vsebuje pravice in
obveznosti uporabnika in najemodajalca.

2. 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.
BIOS, d.o.o., Tržič ima pravico do spremembe urnika, ki mora biti predhodno
objavljen na spletni strani podjetja.
3. 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 traja predvidoma od 15.06. do 15.09.
tekočega leta. 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.
Datum: 1.1.2020
BIOS, d.o.o., Tržič
direktor
Silvo Buček l.r.

