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Naš hišni red
Splošno:
Če bi v naših nastanitvenih prostorih kaj pogrešali, če je treba kaj izboljšati, ali če vam lahko kako 
drugače pomagamo, nam to sporočite.
Če poškodujete opremo, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite. Najpozneje pri vašem 
odhodu. Večinoma je mogoče take zadeve hitro in nezapleteno rešiti iz naslova obveznega zava-
rovanja. Malenkosti, kot so npr. zlomljen kozarec ali krožnik, so normalne ter jih ni treba sporočiti in 
nadomestiti.

Prosimo, poskrbite za to, da ta hišni red upoštevajo tudi vaši sopotniki.

Vaša obveznost za skrb:
Prosimo, zaprite vsa okna in vrata, preden zapustite nastanitev. Pri vlomu ali kraji ne prevzemamo 
jamstva. Prav tako se prepričajte, da so izklopljene vse svetilke, štedilnik/peč in naprave, ki ste jih 
vklopili. Prosimo, da z opremo ravnate pazljivo.

Kuhinja/kopalnica:
Prosimo vas, da pred odhodom operete uporabljeno posodo, pribor ali lonce in ponve. Ob odhodu 
mora kuhinja po možnosti izgledati enako kot ob prihodu! Vsa živila je treba ob odhodu odstraniti. 
Prosimo, skrbno ločujte odpadke v zbiralnike.
Prosimo, da po tuširanju obvezno zračite najmanj 15 minut in v tem času izklopite ogrevanje. 
Ostankov hrane ne odstranjujte v stranišče, tuš ali umivalnik.

Ogrevanje/zračenje:
Prosimo, da prostore dnevno zračite najmanj 10 minut (hitro zračenje). Prosimo, ne pozabite v tem 
času izklopiti ogrevanja. Ogrevanje je treba pri odprtih oknih izklopiti!
Programa ogrevanja na ogrevalni napravi ni dovoljeno spreminjati.

Kajenje:
Prosimo, kadite samo tam, kjer je to izrecno dovoljeno. Prosimo, povprašajte, če niste prepričani, 
kje smete kaditi in kje ne.

Čas počitka/čas za kosilo:
Od 22. do 7. ure je treba upoštevati nočni mir in od 12. do 15. ure čas za počitek po kosilu.

Ključ:
Kot najemnik prejmete najmanj en ključ. Ob izgubi ključa/ključev je treba zamenjati celotno ključav-
nico. Stroške nosi povzročitelj!

Parkiranje:
Prosimo, uporabljajte samo označena/javna parkirišča in po potrebi pazite na čas parkiranja.

Dodatno:
Prosimo, da na napravah kot so TV itd. ne spreminjate nastavitev po vaših željah.
Dodatne, neprijavljene osebe v nastanitvi ne smejo prenočiti.
Umazane čevlje obvezno sezujte pred vrati.
Pohištva iz notranje opreme ne odnašajte na prosto.

Najlepša hvala za vašo pozornost!
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