NAVODILA UPORABNIKOM POČITNIŠKIH STANOVANJ SVIZ Slovenije
1.

RAZDELILNIK (enotedenskih) terminov za najem apartmajev velja za POLETNE počitnice 2014, in sicer med 28.6. in
30.8.2014. Prijav, kjer se boste prijavili za termin, ki NI naveden v razdelilniku, ne bomo upoštevali, kar pomeni, da
nanje ne bomo odgovarjali!

2.

PRIJAVNICA - POLETJE 2014 je priloga razpisa in seznama stanovanj dodeljenih Območnemu odboru SVIZ Ljubljane in
okolice. Prosimo, 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
razpoložljivi termin...) ne bomo upoštevali. Zlasti bodite pozorni na število oseb. Ne prijavljajte jih več, kot je število
ležišč (izjema so le OTROCI 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 prednostno upoštevali kandidate, ki v stanovanjih SVIZ LETUJEJO PRVIČ (pri tem
se koriščenje vikendov ne upošteva) in 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
 Prestavljanje inventarja ni dovoljeno. Prilagodite se razporeditvi, ki je v prostorih.
 Pred odhodom morate vse prostore, zlasti sanitarije in posodo, temeljito OČISTITI (ne sesajte s sesalcem brez
vrečke).
 V stanovanju ne puščajte ničesar, kar bi motilo nove prišleke.
 V knjigi vtisov naj bodo zapisani osnovni podatki (kdo, koliko in kdaj je bival v stanovanju; zapis o morebitnih
poškodbe, ki so se zgodile med bivanjem ...). Listov iz knjige ne trgajte. Prav tako knjiga ni namenjena
ustvarjalnosti otrok!
 Upoštevajte ČAS PRIHODA IN ODHODA ter lokacijo prevzema in oddaje ključev, ki je napisan na vsaki napotnici.
Prepogosto se dogaja, da nekateri čakajo ključe mnogo prej in s tem spravljajo v slabo voljo tiste,, ki se
pripravljajo na odhod. Pa tudi takih je nekaj, ki ključev ne oddajo do zapisane ure, ker preprosto sklepajo, da ni
nikogar, če ne čaka pred vrati.
 Domače živali v stanovanjih NISO dovoljene. Prav tako v prostorih ni dovoljeno kaditi!

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. 24 40 915. Če ni mogoče poslati nove napotnice, sporočimo spremembo v recepcijo po telefonu ali tja pošljemo
novo napotnico po elektronski pošti.
Prosimo, da poravnate račun pred bivanjem. Ob prihodu je pri sebi dobro imeti POTRDILO o poravnanem računu.
Račun lahko poravnate na banki, pošti ali po elektronski banki.
Nosilec prijavnice v času počitnic je lahko LE ČLAN SVIZ-a. Ob prevzemu ključev stanovanja se mora izkazati z osebnim
dokumentom - osebna izkaznica ali potni list (po sklepu IO SVIZ Slovenije).

7.

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

8.

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

Prijave pošljite na priloženem obrazcu – PRIJAVNICA POLETJE 2014 – na naslov:
SVIZ OBMOČNI ODBOR LJUBLJANE IN OKOLICE
Bobenčkova 14
1000 Ljubljana

n a j k a s n e j e do 18. aprila 2014!

