
Spoštovani gostje, 

Za izkazano zaupanje in izbor Gozdarjeve koče nad Rimskimi Toplicami se vam zahvaljujemo.    Z namenom 
zagotavljanja prijetnega bivanja in odpravo morebitnih nesporazumov vas vljudno prosimo, da se seznanite z našim 
hišnim redom. 

Hišni red Gozdarjeve koče 
 
Na dan prihoda vam je koča na voljo od 15.00 ure dalje, na dan odhoda pa s kočo razpolagate do 10.00 ure. 
 
Na podlagi individualnega dogovora je možno kočo prevzeti prej oziroma lahko na dan odhoda kočo zapustite 
kasneje. 
 
Koča nudi nočitev maximalno 11 gostom, prenočevanje osebam, ki niso prijavljene, ni dovoljeno. Na kočo ni 
dovoljen prihod dnevnih neprijavljenih gostov. 
 
Hišne živali v koči so dovoljene brezplačno, a obvezno s predhodno najavo. Hišnim živalim ni dovoljeno na 
postelje in kavč. 
 
Prosimo, da skrbite za kočo, naprave in opremo, ki ste jo dolžni uporabljati kot dobri gospodarji, v skladu z 
navodili za varno uporabo. Prav tako ste odgovorni za čistočo in red. Kočo zapustite v enakem stanju, kot ste jo 
prevzeli. 
 
Vse okvare ali poškodbe, ki se zgodijo v času bivanja, morate nemudoma sporočiti. V primeru škode, ki je nastala 
po vaši krivdi ali po krivdi tistega, za katerega ste odgovorni, se bremeni znesek vplačane varšine. Enako velja, v 
kolikor se ugotovljena škoda ugotovi po vašem odhodu. Stroške, ki so nastali zaradi škode in malomarnosti ste 
dolžni v celoti poravnati in ne samo v znesku varšine. 
 
Kajenje je dovoljeno zgolj na terasi in v Fešta Room-u, v glavni hiši je kajenje strogo prepovedano. Cigaretne 
ogorke odlagajte izključno v to namenjen prostor - pepelnik.  
 
V odnosu do posesti in narave skrbite za čistočo in red, zato je prepovedano odlaganje smeti v naravo.  
 
V primeru uporabe savne, jacuzzija vas prosimo, da si pred uporabo preberete navodila za uporabo savne. Ta 
navodila so sestavni del tega hišnega reda.Temperaturo jacuzzija ob odhodu nastavite na 26 stopinj.  
 
V primeru uporabe kamina in kaminske peči predhodno preberite navodila. Ta navodila so sestavni del tega 
hišnega reda. Kočo se lahko zapusti le ko ogenj pogori v kurilnih napravah. 
 
Informirajte se o lokaciji gasilnih aparatov. V primeru požara ga uporabljajte v skladu z navodili. 
 
Smeti, ki jih pridelate ob svojem bivanju odpeljete na prostor, kjer se odlagajo smeti cca 3 km proti Marnem v  
smeri odhoda. Lokacijo najdete na linku  https://goo.gl/maps/1vsj8Q2fsbqkV3gw6 
 
Žar Weber, sač in lonec za golaž v letni kuhinje morate po uporabo obvezno očistiti. 
 
Električne radijatorje ob odhodu nastavite na številko 2. Ker želimo biti okolju prijazni prosimo, da je ogrevanje 
nastavljeno na primerno temperaturo, ter da se po nepotrebnem ne zračijo prostori ali troši topla voda.  
 
Pritožbe bodo obravnavane le, če bodo prijavljene med vašim bivanjem. Kasnejše pritožbe ne bodo upoštevane. 
S potrditvijo rezervacije se razume, da ste s hišnim redom seznanjeni in da ga boste spoštovali. 
 
Za nujne klice pokličite na tel številko 030 210 410 (Max). 
Pridržujemo si pravico do sprememb hišnega reda. 
 
Želimo vam prijetno bivanje v naši Gozdarjevi koči in čudoviti naravi! 


