
PRAVILA, HIŠNI RED IN CENIK HIŠE V PIRANU V LASTI JADRALNEGA KLUBA
LJUBLJANA

1.Hiša ima kapaciteto max. osem (8) oseb, cenik je izključno za člane SDP in cene dnevnega 
najema oz. nočitve  ne zajemajo turistične takse. 

2. Prihod se načeloma vrši od 11.00 ure prvega dne. Odhod do 10.00 ure zadnjega dne.

3. Ob prihodu in ves čas bivanja morate v prostorih OBVEZNO UPORABLJATI COPATE, čevlje 
pa shranjevati v za to določenih prostorih pod stopnicami.

4. V knjigo pripomb, ki se nahaja v hiši, vpišite vse podatke in ugotovljene posebnosti ob pregledu 
stanja inventarja.

Za vsako spremembo ali poškodbo izpolnite obrazec PD-3 – Poročilo o letovanju in ga oddajte 
skupaj s ključi v dveh delovnih dneh od končanja počitnikovanja.

Vso nastalo škodo, katera je nastala v času koriščenja ali pri ugotovitvi eventualne razlike, morate 
vpisati v Pritožbo in oddati Komisiji za koriščenje, vzdrževanje in najem hiše v lasti JKL v roku 8 
dni na naslov elektronske pošte: Pi.hiša@sdp.si oz. ob ugotovitvi škode javiti upravitelju: Tanja 
Drolc, GSM 031/773-377.

V kolikor uporabljate klima ogrevanje ali hlajenje, bojler in druge električne naprave preberite 
navodila za uporabo le-teh in jih ob zapustitvi hišo tudi izključite.

5. Obvezna je uporaba posteljnine (prevleke za odeje, prevleke za blazine in rjuhe), ki jo je 
potrebno prinesti s seboj.

Uporaba ležišč brez posteljnine ni dovoljena. 

6. V objektu ni dovoljeno imeti domačih živali. 

7. V objektu je strogo prepovedano kaditi. 

8. Med 22.00 in 7.00 uro morate vsi uporabniki skrbeti za mir in tišino v hiši in tudi pred njo, tako 
da ne bo nihče od sosedov moten pri počitku. V hiši ali pred hišo je niso dovoljena praznovanja in 
rajanja.

9. Stanovanje pospravljate in koristite uporabniki sami, zato ste ga dolžni redno vzdrževati in 
čististi. Čistila niso v objektu.

10. Parkirišče ni zagotovljeno pred hišo je moč priti samo peš. Parkirate lahko v garažni hiši ali se 
znajdete drugače.

11. OB ODHODU knjigo pripomb, mapo z navodili in knjigo gostov pustite na hladilniku. 
Izključite vse električne naprave. Ne puščajte odprtih oken, hrane v hladilniku ali omaricah. Hišo 
očistite tako, da gostje za vami ne bodo imeli pripomb in jo bodo z veseljem uporabljali.

12. Vsi najemniki hiše so dolžni striktno ločevati odpadke po točnih barvah vrečke in jih odložite 
pred hišo ob vhodu. 

Za dosledno upoštevanje hišnega reda se vam zahvaljujemo. Spoštujte lastnino Jadralnega 
kluba Ljubljana, ki nam je zaupal hišo za souporabo.

Želimo vam prijetno bivanje.

Vaš SDP in JKL


