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NAPOTKI IN NAVODILA ZA LETOVANJE V APARTMAJU TERME ZREČE 
 

I. SPLOŠNA NAVODILA 
 

 Z napotnico se prijavite na recepciji hotela, kjer dobite ključe in plačate turistično takso ter 
prijavnino. 

 Na recepciji vam bodo sprogramirali zapestnice za vstop k bazenom in v savno (možen je 
večkraten vstop). Na razpolago sta dve vstopnici za bazen in dve za bazen – savno. 

 Letovanje nastopite po 16. uri v petek in apartma zapustite do 13. ure naslednji petek. 

 Posteljnino, brisače in čistila uporabniki prinesejo s seboj! 

 Prosimo vas, da se v apartmaju vedete kulturno in po 20. uri ne povzročate hrupa, ter ne motite 
ostale stanovalce v bloku. 

 Pravico kontrole v apartmaju imajo zastopniki lastnika apartmaja (predsednik odbora, predsednik 
sindikata in recepcija hotela). 

 V primeru nepravilnosti ali motenja miru morate apartma zapustiti takoj na lastne stroške. 
 

II. NAVODILO ZA RAVNANJE Z ELEKTRIKO IN TV 
 

 Hladilnik po koncu letovanja očistite in ponovno nastavite na minimum (št. 1) 

 Bojler se vključi v predsobi (topla voda za kopalnico in kuhinjo). 

 Vsi programi na TV so nastavljeni in prosimo, da jih ne spreminjate. V primeru neviht izključite oba 
priključka. 

 
III. ODGOVORNOST ZA STVARI, OPREMO IN INVENTAR 

 

 Apartma je obnovljen, zato prosimo, da skrbno in pazljivo ravnate z inventarjem in opremo in ju 
uporabljate kot dober gospodar. 

 Če imate male otroke, morate imeti zraven polivinil zaščito za jogije (posteljo). 

 Pred nastanitvijo je vsak uporabnik dolžan primerjati stanje stvari, opreme in inventarja z evidenco 
opreme, ki je v apartmaju, ter ugotovitve vpisati v posebno knjigo. 

 V primeru poškodovanja ali neskladnosti stanja z evidenco opreme, je uporabnik dolžan poleg 
vpisa v posebno knjigo, ugotovljene nepravilnosti sporočiti odgovorni osebi oz. skrbniku 
apartmaja. 

 Poškodovanje, razbitje ali drugačno zmanjšanje števila vrednosti opreme, stvari, inventarja in 
objekta takoj ob ugotovitvi oceni odbor za letovanje skupaj z uporabnikom, ter odloči o 
odškodninski zavezanosti. 

 
IV. RAZNO 

 

 Oprema za čiščenje se nahaja v omari na balkonu, sesalec pa v spalnici. 

 Na razpolago sta vam dve kolesarnici in klet, ki je označena z znakom SVSŽ. 

 V apartmaju uporabljajte copate! 

 V apartmaju je prepovedano kaditi! 

 Prosimo, da racionalno ogrevate prostore! 

 V dnevni sobi je vgrajena klima – prosimo za racionalno uporabo! 

 Pri odhodu prosimo, da izključite iz omrežja bojler, luči, TV in antenski priključek. 

 Ključe apartmaja vrnete v recepcijo hotela. 
 

V primeru nejasnosti ali kakšnih težav pokličite na ŽAT telefon (29)-22-140 ali GSM: 041 221 884. 
Pišete pa lahko tudi na elektronski naslov: e-naslov: davorin.mesko@slo-zeleznice.si 

 
ŽELIMO VAM PRIJETNO LETOVANJE! 

 
 

Komisija za letovanje SVSŽ 


