
 

 

NAVODILA ZA LETOVANJE V POČITNIŠKEM OBJEKTU  

»APARTMA KAJA«  

V TERMAH ČATEŽ 

 

Nastanitev v apartmaju je možna po 14.00 uri na dan prihoda, odhod iz apartmaja 
na dan odhoda do 10.00 ure. 

V počitniškem objektu DOMAČE ŽIVALI NISO DOVOLJENE, prav tako je 
PREPOVEDANO KAJENJE.  

Uporabniki hišice sami zagotovijo POSTELJNINO in BRISAČE. 

Izmere za posteljnino: 

 Za zakonsko posteljo potrebujete dva kompleta: 

 

In rjuho za jogi velikosti 180 x 200 

 Za otroško posteljo potrebujete eden komplet: 

 

In rjuho za jogi velikosti 100 x 200 

 Za kavč v jedilnici (raztegljiv) potrebujete dva kompleta: 

 



In rjuho za jogi velikosti 160 x 200 

Pred odhodom je potrebno POSPRAVITI POSODO, ODNESTI SMETI, IZKLOPITI 

ELEKTRIKO in ZAPRETI POLKNA.  

KONČNO ČIŠČENJE HIŠICE opravi čistilni servis. 

Ob prihodu preverite opremo in drobni inventar s spiskom, ki se nahaja v apartmaju 

ter morebitna odstopanja od seznama zavedite v zapisnik o stanju osnovnih sredstev 

in drobnega inventarja v počitniškem objektu. V kolikor iz zapisnika manjko ne bo 

izhajal oz. ne bo naveden vas bomo bremenili za manjkajoče osnovno sredstvo.  

Če uporabnik predčasno zaključi letovanje iz kakršnega koli razloga na njegovi strani,  

se ne vrača že vplačanih sredstev za letovanje. 

Uporabniki so pri uporabi počitniškega objekta dolžni dosledno spoštovati prejeta 

navodila najemodajalca ter hišni red Term Čatež in uporabljati dodeljeni počitniški 

objekt v smislu dobrega gospodarja. Uporabnik je odgovoren za vso škodo, nastalo v 

času njegovega letovanja v počitniškem objektu. 

Škodo, ki jo je v počitniškem objektu ali na njenem inventarju povzročil sam ali oseb-

a/e, ki je/so z njim letoval-a/e, je dolžan uporabnik odpraviti sam ali o njej obvestiti 

najemodajalca takoj po nastanku škode na telefonsko številko: 070/ 709-545 ali 

elektronski naslov: apartmakaja@gmail.com .  

Stroške za odpravo škode je uporabnik dolžan poravnati v predpisanem roku po 

prejemu računa. 

Uporabnik s plačilom avansa potrjuje, da je seznanjen z navodili za letovanje v 

počitniškem objektu ter hišnim redom Term Čatež ter da se v celoti strinja s pogoji 

uporabe. 

 

Dodatne informacije na telefonski številki: 070/ 709-545 
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