
**dodatna uporaba sanitarij po uri odhoda / late use the sanitary 5 € / oseba - person 

**pozni odhod po 13.ure se zaračuna po osebi / late departure till 1p.m. per person 7 € 

**parkirnina avta za obdobje na dan / car parking longer time per day 8 €  

**pumptrack vstopnina / entrance fee 6 € 

** zajtrk 13 € 

 

Mobilna hiška / mobil 
house 

1-2 pax 
3-4 pax 
5-6 pax 

Čiščenje / Cleaning Domače živali / Pats Ekološka pristojbina / 
Oseba / dan 

Eco fee 
Person / day 

Turistična taxa / Oseba 
/ dan 

Tourist tax 
Person / day 

Registracija / Oseba  
 
 
Registration fee 
/ person  

80 / 100 / 120 € 50 € 15 € 1,80 €  1,25 €  1,50 € 

 

 

PARK LIJAK *** 
Cenik kampa / Camp price list 2023 

Sezona   

 

Season  

Odrasl
i  

 

Adult 
person 

Otrok  

 

Child     
7-14 

 

Elektri
ka   

 

Electri
city 

Prikolica  Kamper, 
avto, bus 

 Caravan  Camper 

Car/bus 

Hladilnik  

 

Rent a 
fridge 

Žival  

  

Pets 

Pranje / 
sušenje  

Washing / 
Drying 

Registracija  

 

Registration  

Turistična 
taksa   

Tourist tax 

Ekološka 
pristojbina 

 Eco tax 

ACSI  
Doplačilo elektrika 

6/10 Am 

Surcharge 
electricity 

6/10 Am 

1.1. - 25.6 10 € 8 € 7 € 5 € 5 € 3,50 € 8 € 1,50 € 1,25 € 1,80 € 5 € 

26.6. - 4.9. 12,50 
€ 

10 € 7 € 5 € 5 € 3,50 € 8 € 1,50 € 1,25 € 1,80 € 5 € 

4.9. - 31.12. 10 € 8 € 7 € 5 € 5 € 3,50 € 8 € 1,50 € 1,25 € 1,80 € 5 € 



 
 
Storitve se obračunajo na dan odhoda ali 1 dan prej po ceniku. Cene so v € ter veljajo za 
nočitev do 13 h na dan odhoda. Odhod po 13. uri se šteje kot naslednja nočitev. Članske 
kartice se za uveljavljanje popusta pokažejo pri  prihodu.  
 
Camp services will be charged at the prices on the day of the account which can be one day 
before departure at the latest. Staying in the camp after 13 p.m. is counted as another day.  
Membership cards have  to be shown at reception desk immediately on arrival, otherwise 
discounts will not be into consideration. Prices are in €. 
 

Park Lijak Aleksander Mladovan s.p., Ozeljan 6a, 5261 Šempas, ID:SI11164808 

 

Želimo vas seznaniti s POVZETKOM splošnih pogojev poslovanja kamp Park Lijak  

 

PRIJAVA 

Na dan prihoda je prijava za parcele možna od 12:00 do 22:00 ure. 

Na dan prihoda je prijava za bungalove možna od 15:00 do 22:00 ure. 

ODJAVA 

Na dan odhoda je potrebno opraviti odjavo za parcele do najkasneje 12:00. 

Na dan odhoda je potrebno opraviti odjavo za bungalove / apartma do najkasneje 10:00. Kasnejša odjava je možna po dogovoru z doplačilom. 

 

PLAČILA - PARCELE 

Za garancijo vaše rezervacije je potrebna veljavna plačilna kartica. 

Pri procesu rezervacije sprejemamo naslednje kartice: Visa, Diners in Mastercard. 

Za potrditev rezervacije PARCELE - PREDPLAČILO NI POTREBNO. 

PLAČILA MOBILNE HIŠE  

Paket/packege  PILOT 1   
2 noči / 3 dni 2xNočitev, 2xzajtrk, 3xtaxi, 
elektrika, ekopristojbina 

150 € 

Paket/packege  PILOT 2 7 = 8 noči 
8xNoč, 8xzaj, 8xtaxi, E, ekopristojbina 360 € 

PZA 12ur 25 € 

PZA- uporaba sanitarij na osebo 5 € 
PREVOZ & TANDEMSKI POLET 188,00 € 
ACSI CLUB 1/1-25/6, 4/9-31/12 23,00 € additional 5 € per E 
POPUSTI:  GRUPA 25Pax, KLUBI -10%,      -5% 



Za garancijo vaše rezervacije je potrebna veljavna plačilna kartica. 

Pri procesu rezervacije sprejemamo naslednje kartice: Visa Classic, Diners in Mastercard. 

Za potrditev rezervacije MOBILNE HIŠE  je potrebna 50 % akontacija, 2 del 50 % mora biti poravnan 14 dni pred datumom prihoda. 

Po opravljeni transakciji bomo na vaš podani elektronski naslov poslali uradno potrdilo rezervacije skupaj s potrdilom o opravljeni transakciji.  

Če potrditve po e-pošti ne boste prejeli (prosimo, da preverite tudi vsiljeno pošto (spam) v vašem poštnem predalu), lahko status vaše rezervacije preverite pri 
rezervacijski službi kampa s klicem na +386 (0) 5 30 88 557 ali pošljete e-sporočilo na info@camplijak.com. 

 

POSEBNI POGOJI 

Ob prihodu je potrebno prijaviti vse goste in hišne ljubljenčke, ki bodo bivali v kampu (ne glede na starost gosta). Ob neupoštevanju zapisanega si pridružujemo pravico, 
da Vam zaračunamo višjo ceno storitve oz. odrečemo bivanje v kampu. 

Ob rezervaciji mobilne hiše je potrebno navesti število vseh oseb, ki bodo bivale v sobi ne glede na starost, v nasprotnem primeru si pridržujemo pravico do spremembe 
pogojev in cene namestitve. 

Gostom je ob prijavi dodeljeno kampirno mesto, katerega lahko zasedejo. V primeru neupoštevanja dodeljenega kampirnega mesta lahko kamp od gosta zahteva 
doplačilo ali premik na dodeljeno mesto. 

Rezervacija točno določenih številk parcel v kampu ni možna! V kampu Park Lijak si bomo prizadevali najti ustrezno parcelo, ki bo še na voljo v željenem terminu 
rezervacije, glede na vaše preference, ki jih lahko napišete ob oddaji vaše rezervacije. 

 

POVZETEK HIŠNEGA REDA 

Parkirišče je za goste mobilne hiše doplačilo. 

Hišni ljubljenčki so v kampu dobrodošli (obvezno ves čas na povodcu). Bivanje hišnih ljubljenčkov v mobilni hiši je dovoljeno proti plačilu. Po dogovoru (z omejitvami) so 
dobrodošli tudi v restavraciji. 

Kajenje v mobilnih hišah  in restavraciji je strogo prepovedano! 

 

Pogoji odpovedi rezervacije za PARCELE – sezona 2023:  

Rezervacijo lahko brezplačno prekličete do 60 dni pred prihodom. 

Če se rezervacija prekliče 8 - 30 dni pred datumom prihoda, bomo vašo kreditno kartico bremenili v višini 30% celotne vrednosti rezervirane storitve. 



V primeru, da navkljub rezervaciji ne pridete oziroma rezervacija ni odpovedana vsaj 7 dni pred prihodom, bomo vašo kreditno kartico bremenili v višini 80% celotne 
vrednosti rezervirane storitve. 

 

Pogoji odpovedi rezervacije za BUNGALOVE oz APARTMA – sezona 2023: 

 

Rezervacijo lahko brezplačno prekličete do 60 dni pred prihodom (vrne se celotno predplačilo, zmanjšano za manipulativne stroške v višini 15 €). 

Če se rezervacija prekliče 0 – 14 dni pred datumom prihoda, bomo zadržali celotno kupnino, ki mora biti poravnana minimalno 14 dne prihodom oz bomo vašo kreditno 
kartico bremenili v višini  celotne rezervirane storitve, zmanjšano za znesek vašega predplačila. 

Gost ima pravico do uveljavljanja odpovedi rezervacije zaradi višje sile in s tem vračila vplačanih sredstev oz. brezplačne odpovedi (zmanjšano za 15 € manipulativnih 
stroškov) rezervacije samo in izključno v primeru, da pogodbo/rezervacijo odpove z zdravstvenim opravičilom najkasneje en dan pred pričetkom rezervacije. Gost mora 
rezervacijo odpovedati v pisni obliki preko elektronske pošte na info@camplijak.com ali osebno v poslovnih prostorih kampa. Rezervacijo je potrebno odpovedati 
najkasneje en dan pred začetkom potovanja najkasneje do 15. ure. Če gost do dneva, ki je določen kot pričetek rezervacije pisno ne odpove, nima pravice do 
uveljavljanja vračila plačanih sredstev oz. brezplačne rezervacije odpovedi zmanjšane za manipulativne stroške. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi 
dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. 

Posebne ponudbe 

Posebnih ponudb ni mogoče kombinirati z že obstoječimi ponudbami, paketi, ali drugimi marketinškimi aktivnostmi. Cene paketov ter posebnih ponudb vključujejo DDV. 
Veljavnost posamezne posebne ponudbe je odvisna od kampirne razpoložljivosti ter časovnega obdobja rezervacije. Kamp si pridržuje pravico do izločitve datumov 
posamezne posebne ponudbe v obdobjih višje zasedenosti. Pridržujemo si pravico do spremembe vsebine paketov. Posamezni popusti se med seboj ne seštevajo. 
Popusti različnih partnerjev (ADAC, ANWB, ipd.) ne veljajo za ponudbo mobilnih hiš. 

Kamp Park Lijak Aleksander Mladovan s.p. si pridržuje pravico spreminjati vsebino spletnih, splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. 

Kamp Park Lijak Aleksander Mladovan s.p. si prizadeva predstaviti kar najbolj točne in ažurne informacije, vendar lahko pride do manjših odstopanj pri opisih storitev, 
cenah, barvah fotografij itd. 

Na dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili na tel. št: +386 (0) 530 88 557  ali po elektronski pošti info@parklijak.com 

Veselimo se vašega obiska in vam želimo prijetno bivanje pri nas. 

 


