NAVODILA UPORABNIKOM POČITNIŠKIH STANOVANJ SVIZ Slovenije
1.

RAZDELILNIK: Razdelilnik (enotedenskih) terminov apartmajev velja za POLETNE počitnice 2013, in sicer med 28.6. in
30.8.2013. Prijav, kjer se boste prijavili za termin, ki NI naveden v razdelilniku, ne bomo upoštevali, kar pomeni, da
nanje tudi ne bomo odgovarjali!

2.

PRIJAVNICA: Priloga razpisa in seznama stanovanj dodeljenih Območnemu odboru SVIZ Ljubljane in okolice je
PRIJAVNICA POLETJE – 2013. Prosimo vas, da ne uporabljate starih prijavnic. V prijavnico vpišite VSE zahtevane
podatke. Pomanjkljivo izpolnjenih prijavnic (ni vseh podatkov o uporabnikih, manjkajo telefonske številke, številke
izkaznic SVIZ-a, ni naveden razpoložljiv termin,...) ne bomo upoštevali! Zlasti bodite pozorni na št. oseb. Nikoli naj jih
ne bo več, kot je število ležišč (izjema je le OTROK DO DVEH LET starosti). Prijavnice s tako napako ne bomo
upoštevali. Prijavite se lahko le za EN TERMIN in z ENO PRIJAVNICO! Po zaključenem zbiranju prijavnic bomo obvestili
vse, ki so prijavnico oddali, če so bili sprejeti ali ne.

3.

KRITERIJI::Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali da v stanovanjih SVIZ LETUJETE PRVIČ (pri tem se koriščenje vikendov ne
upošteva) in pa LETO VČLANITVE v SVIZ.

4.

ODPOVED REZERVACIJE: Za odpoved rezervacije, ne glede na razlog in čas, mora prijavitelj plačati za vsako
odpovedano noč 5,00 €, če je odpoved sporočena pred rezerviranim datumom. Če je sporočena kasneje, je strošek
veliko večji. Za odpoved prejme uporabnik nov račun.

5.

STANOVANJA: Vsa stanovanja imajo opremljene kuhinje s hladilnikom. V vseh apartmajih so TV sprejemniki, v
nekaterih pa tudi telefon. Stroške uporabe telefona poravnajo plača vsak sam v recepciji, kjer hranijo ključe. Prav tako
plača vsak sam tudi turistično takso, saj le-ta ni zajeta v ceni najemnine. Uporabniki stanovanj morajo prinesti s seboj
LE posteljnino. Pri sebi pa je dobro imeti tudi POTRDILO o poravnanem računu. Domače živali v stanovanjih NISO
dovoljene. Prav tako prosimo, da v prostorih ne kadite! Prestavljanje pohištva ni dovoljeno. V prostore ne vozite
koles in ne vstopajte z rolerji, ker se kvari pod! Vsi apartmaji so najmanj dvakrat na letu temeljito očiščeni, v vsakem
so tudi nekatera osnovna čistila. Po končanem počitnikovanju mora uporabnik prostore, sanitarije in posodo
POČISTITI. V vseh stanovanjih so knjige za vpis: kdo, koliko in kdaj je bival v apartmaju. Knjiga je namenjena tudi za
vpis pripomb o stanju prostorov in inventarja ob prihodu, pa tudi za kakšno dobro misel je dovolj prostora. Prosimo,
da listov iz knjige ne trgate. V stanovanjih lahko prenočuje največ TOLIKO OSEB, KOT JE LEŽIŠČ! Upoštevajte ČAS
PRIHODA IN ODHODA, ki je napisan na vsaki napotnici.

6.

NAPOTNICA & RAČUN: Napotnica ni prenosljiva na drugo osebo. Na napotnici morajo biti zapisane vse osebe, ki
bodo začasno bivale v izbranem stanovanju (določilo Zakona o prijavi začasnega prebivališča). Vsako spremembo oseb
je treba sporočiti na tel. št.: 01 24 40 915. Če ni mogoče poslati nove napotnice, sporočimo spremembo v recepcijo po
telefonu. Prosimo za poravnavo računa pred uporabo stanovanja.
Vsi, ki bodo letovali v stanovanjih SVIZ, bodo pravočasno prejeli NAPOTNICO z vsemi potrebnimi informacijami,
priložen bo tudi račun s položnico, ki ga je treba plačati PRED odhodom.
Na vsaki napotnici je napisan čas prevzema in oddaje ključev in prosimo, da to tudi upoštevate. Nosilec prijavnice v
času počitnic je lahko LE ČLAN SVIZ-a. Ob prevzemu ključev stanovanja se mora izkazati z osebnim dokumentomosebna izkaznica ali potni list (po sklepu IO SVIZ Slovenije).
Cena za nočitev se poveča za 50%:
- če je uporabnik omogočil bivanje v stanovanju večim osebam ali drugim osebam, kot jih je prijavil ob rezervaciji.
Vsako spremembo je treba sporočiti upravitelju stanovanj.
- če uporabnik ni bival v najetem stanovanju in je brez vednosti upravitelja izročil napotnico oz. ključe drugi osebi.

7.

INFORMACIJE: Za vse informacija v zvezi z letovanjem
- v ČASU RAZPISANIH TERMINOV MED POLETNIMI POČITNICAMI se obračajte na Območni odbor Ljubljane in
okolice, gdč. Marjana Možina, tel.: 256-34-97 (od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro),
- za KORIŠČENJE VIKENDOV IZVEN ČASA POLETNIH POČITNIC na spletni strani www.odpocij.si oz. pri upravljavcu
stanovanj SVIZ-a Slovenije, g. Peter Penič, tel.: 01 24 40 915 (od pon. do pet. med 9. in 11. uro ter med 13. in 15. uro).

8.

Naprošamo vas, da z razumevanjem sprejmete morebitno zavrnitev prijave, saj vsem
željam ne bomo mogli ustreči.

Prijave pošljite na priloženem obrazcu – PRIJAVNICA POLETJE 2013– na naslov:
SVIZ OBMOČNI ODBOR LJUBLJANE IN OKOLICE
Bobenčkova 14
1000 Ljubljana

n a j k a s n e j e do 19. aprila 2013!

