
 

 

PRAVILNIK ZA BIVANJE S HIŠNIMI LJUBLJEČKI 

 V GLAMPING VILAH ŠT.: 1 – 5 

 

Ker vemo, da si vedno več gostov želi potovati s svojimi ljubljenčki in je včasih težko najti 

primerno varstvo za svojega štirinožnega prijatelja, v naših 5-ih glamping vilah, ločenih od 

ostalega naselja, z veseljem sprejmemo vaše  male in srednje hišne ljubljenčke (pse, 

mačke).  

Pri nas so vaši hišni ljubljenčki dobrodošli ob strogem upoštevanju pravil bivanja za hišne 

ljubljenčke in obveznem vzdrževanju čistoče tako v bivalnih enotah, kot na javnih 

površinah. 

Ker v glamping naselju dopustujejo številni različni gostje in želimo zagotovili udobje, 

varnost ter čistočo za vse, vas vljudno prosimo, da upoštevate naslednji  

Pravilnik za hišne ljubljenčke v Glamping naselju Sončna dolina Bioterme:  

1) Napoved bivanja domačega ljubljenčka je obvezna ob najavi rezervacije. 

2) Živali morajo biti na povodcu ali v nosilki, ko niso z vami v bivalni enoti.  

3) Sprejemamo mačke in pse (le pse manjših in srednje velikih pasem do max. 15 kg). 

4) Hišni ljubljenčki morajo imeti svoje ležišče in ne smejo spati na postelji/kavču.  

5) Iz varnostnih razlogov vam sobarica ne bo očistila vile, če je v njej vaš hišni ljubljenček 

brez nadzora. V želji po preprečevanju morebitnih neprijetnih situacij in rednem čiščenju, 

vas prosimo, da ste (če želite čiščenje), v času od 10 – 11. ure v svoji bivalni enoti. Če se z 

živaljo nahajate v vili, jo privežite na povodec oziroma zavarujte na drug način (nagobčnik, 

nosilka), da sobarice lahko varno opravijo redno čiščenje. V kolikor v tem času niste 

prisotni v enoti bivanja, čiščenje ne bo opravljeno. V času bivanja lahko čiščenje tudi 

odklonite, vendar ste sami dolžni vzdrževati čisto bivalno enoto, glede na to, da z vami 

biva tudi vaš hišni ljubljenček. 

6) V javnih notranjih prostorih (restavracija, kavarna) oz. na površinah kopališča, gibanje s 

hišnim ljubljenčkom ni dovoljeno. Ob prijavi na glavni recepciji hotela Bioterme morajo 

nositi nagobčnik oz. biti v nosilki.  



7) Hišni ljubljenčki morajo biti obvezno sobno čisti – če pride do onesnaženja bivalne 

enote si pridržujemo pravico do povračila stroškov dodatnega čiščenja, ki se določijo 

glede na stopnjo nečistoče. 

8) V primeru, da je v bivalni enoti nastala škoda, ki jo je povzročil hišni ljubljenček, je zanjo 

odgovoren njegov lastnik. Lastnik je odgovoren za morebitne poškodbe, ki jih povzročijo 

živali (tako materialne kot telesne). Bioterme Mala Nedelja si pridržujejo pravico do 

zahteve po povračilu stroškov ter lahko od lastnika živali zahtevajo popravilo ali 

zamenjavo poškodovanih stvari.  

9) Prosimo vas, da upoštevate prisotnost drugih gostov in zato omejite hrup, ki bi ga 

lahko vaš hišni ljubljenček povzročil. Če ne boste omejili hrupa, vas bomo na to opozorili 

in prosili, da hrup zmanjšate, in, v kolikor se situacija s tem ne izboljša, predčasno 

zapustite bivalno enoto.  

10) Vljudno prosimo za obvezno vzdrževanje čistoče na javnih površinah ter redno in 

skrbno odstranjevanje pasjih iztrebkov.  

11) Za ne prijavo hišnega ljubljenčka si pridržujemo pravico zaračunati 100,00 €.  

12) Hišne ljubljenčke sprejemamo le v glamping vilah št: 1 -5 ; ločene s cesto od ostalega 

glamping naselja. 

13) Ob prijavi vas bomo prosili, da podpišete Pravilnik za hišne ljubljenčke in se s tem 

zavezali k spoštovanju reda in varnosti v času bivanja pri nas.  

14) Cena bivanja na hišnega ljubljenčka znaša 20,00 €/noč in zajema tudi dobrodošlico.  

 

Mala Nedelja, 15.2.2022 

 


