
 Vhod v predprostor, 
 Dnevni prostor s tremi velikimi jedilnimi mizami in TV sprejemnikom
 Kuhinjo s hladilnikom, kuhalnikom (2 indukcijski plošči), mini pečica/mikrovalovna pečica,
grelnik vode, opekač kruha,  posoda za kuhanje, posoda za serviranje hrane ter jedilni
pribor.
Sanitarije z dvemi straniščnimi školjkami, dvema umivalnikoma ter tušem. 
Čistilni pripomočki

 Spalnica 1 - 4 ločena enojna ležišča
 Spalnica 2 - 4 ločena enojna ležišča

SPLOŠNI POGOJI, HIŠNI RED IN NAVODILA ZA NAJEM IN
KORIŠČENJE APARTMAJA URIC

 
V kraju Planina pod Golico, Planina pod Golico 4, oddaja Miha Smolej - nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, v najem Apartma Uric. 

APARTMA URIC OBSEGA 
V pritličju: 

V mansardi: 

Parkirišče je v sklopu kmetije Smolej-Uric.

REZERVACIJE
Stranka lahko rezervira termin oziroma odda prijavo preko spletne strani. Če imate
kakršnekoli dodatne zahteve ali želje, nam jih sporočite preden potrdite rezervacijo. Stranka
mora v povpraševanje vpisati vse zahtevane podatke in jamčiti za njihovo verodostojnost, za
kar je materialno odgovoren. Stranki se na podlagi povpraševanja pripravi ponudba. V
primeru strinjanja s pogoji najema, stranka plača akontacijo v 30% znesku na TRR naveden na
ponudbi in sicer najkasneje v 7. dneh po prijavi (če ni na ponudbi drugače določeno). S
plačilom akontacije in pisnim potrdilom najemodajalca o prejetem predplačilu na strankin 
elektronski naslov, je pogodba sklenjena. V primeru, da stranka ne plača akontacije
rezervacije, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Najemodajalec si pridržuje pravico do
spremembe cene glede na povpraševanje in sezonske trende. 

PLAČILO 
Stranka je dolžna razliko poravnati najkasneje na dan prihoda. V primeru, da stranka ne plača
preostalega dela vrednosti aranžmaja, pa veljajo določila teh navodil iz poglavja o odpovedi
rezervacije. Stranka je dolžna plačati turistično takso. 

VARŠČINA
Pri najemu apartmaja mora stranka ob prihodu, najemodajalcu v gotovini položiti varščino v
višini 100,00 €.



 do 30 dni pred prihodom: 90 % rezervacije, 
 do 21 dni pred prihodom: 60 % rezervacije, 
 do 14 dni pred prihodom: 40 % rezervacije, 
 do 8 dni pred prihodom: 20 % rezervacije, 
 od 7 do 1 dneva pred prihodom se vplačane akontacije ne vrača, 
 če stranka predčasno zapusti apartma znašajo stroški 100% cene aranžmaja, 
v primeru zaostrovanja ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19 in če se stranka ne
odloči za kasnejši termin prihoda, celoten znesek akontacije vrnemo. 

Preverite, da je posoda pomita in zložena v omarah. 
Očistite žar (če ste ga uporabljali)
Za sabo pospravite. 
Ob odhodu ključe pustite v sefu zraven vhodnih vrat in za seboj zaprite in zaklenite glavna
vhodna vrata. 
V primeru povzročitve škode vas bomo zanjo bremenili. 

V primeru, da je stranka povzročila škodo na opremi apartmaja, oziroma ga ni zapustila v
normalno čistem stanju, ima najemodajalec pravico nastalo škodo ali stroške poračunati z
varščino. Varščina se gostu vrne v kolikor ni bila povzročena nobena škoda na opremi
apartmaja ter je bil zapuščen v normalno čistem stanju. Če varščina ne zadošča za povrnitev
škode, je gost dolžan poravnati razliko do povrnitve celotne nastale škode.

ODPOVED REZERVACIJE 
Stranka ima pravico do odpovedi najema apartmaja ne glede na razlog. V tem primeru ima
najemodajalec pravico do povračila stroškov. Višina le teh je odvisna od časa, v katerem je
stranka podala odpoved: 

Stranka mora odpoved poslati v pisni obliki. 

PRIHODI 
Prihodi so predvideni med 15.00-18.00. Pred prihodom je potrebno vsaj uro prej poklicati na
tel. št. 041 566 847 zato da vas osebje pričaka. Pozne prihode je potrebno najaviti vsaj dan
prej. Bolj zgoden prihod je možen le, če je hiša zjutraj prosta. 

ODHODI 
Odhodi so predvideni do 10.00. Kasnejši odhod je možen po predhodnem dogovoru, a le v
primeru, če je hiša prosta. 

OB ODHODU 

POŽARNI RED 
Požarni red in oznake zasilnih izhodov so izobešeni v hiši. Informirajte se o lokaciji požarnega
alarma in gasilnih aparatov, ravnajte po navodilih požarnega reda. Kajenje v apartmajih je
prepovedano. 



V apartmaju je prepovedano kajenje. Kajenje je dovoljeno na terasi, ogorki se ugašajo v
pepelnik.
Domače živali so ob predhodnem dogovoru dobrodošle. Prosimo, da primerno
poskrbite za njihovo čistočo. 
Apartma je namenjen počitku in sprostitvi, zato je po 22. uri potrebno vzdrževati red in
mir ter biti obziren do sosedov. 
Prosimo, da zapirate vhodna vrata in hiše ne puščate odklenjene. Odklenete jo s
ključem, ki ste ga prejeli, zato ga ob izhodu imejte vedno pri sebi. 
Apartma je bil pred vašim prihodom popolnoma očiščen, zato vas prosimo, da za boljše
počutje uporabljate copate. 
Apartma je polno opremljen: posteljnina, brisače, kuhinjska posoda, pribor in osnovne
potrebščine za pripravo hrane, kot so kis, olje, sol in poper. Za čiščenje imate na voljo
krpo, gobico ter detergent in krpe za brisanje. Sanitarije so opremljene s papirjem za
WC, z milom in vrečkami za ločeno zbiranje smeti.  
Prosimo, da po nepotrebnem ne trošite tople vode in da brisač ne zavržete že po prvi
uporabi, ker želimo biti okolju prijazni. 
Voda iz pipe je pitna. 
Prosimo, da ločeno zbirate odpadke, da bomo okolju čim bolj prijazni. 
Prosimo da uporabljate vse naprave v apartmaju v skladu z navodili za varno uporabo in
skrbi za opremo kot dober gospodar. V kolikor povzročite namerno škodo ali škodo iz
malomarnosti, ste jo dolžni povrniti. 
Če pride do okvare na vodovodnem ali električnem sistemu ali ostale okvare na opremi
nam to nemudoma sporočite. 
Požarni red skupaj z oznakami zasilnih izhodov je izobešen v hiši. V primeru požara se
ravnajte po požarnem redu in se predhodno informirajte o lokaciji gasilnega aparata. 
Obiski so dovoljeni samo ob predhodnem dogovoru. 
Za vrednostne predmete in denar, ki se nahajajo v hiši in vozila na parkirišču ne
odgovarjamo.

V primeru požara zaradi malomarnosti ali objestnosti, povzročitelj krije stroške gasilske
intervencije, ravno tako mora plačati vso nastalo škodo, ki jo prizadene najemodajalcu.

SPLOŠNO
 


