
Navodila za izdajo 
kartic Julijske Alpe: 
RADOVLJICA
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Kartico gostje, ki prenočijo v občini Radovljica 
najmanj tri noči, lahko prejmejo brezplačno. 

Izda se vsakemu gostu posebej.

Gostom mlajšim od dveh let, izdaja kartice ni 
potrebna.

Komu izda 
kartico?
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Kartica je na voljo od 1. julija do 31. avgusta.

Kartica ni prenosljiva in velja izključno za osebo, 
katere ime in priimek sta navedena na kartici. 

Kartica velja od prvega dne veljavnosti do 24. ure 
zadnjega dne veljavnosti posamezne kartice.

V primeru izgube ali poškodbe kartice je gost 
upravičen do nove kartice z enakimi pogoji veljavnosti.

Veljavnost 
kartice



Pravila 
uporabe 
kartice
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Brezplačne storitve, ki jih nudi kartica lahko 
imetnik koristi v skladu z delovnim 
časom ponudnika in razpoložljivostjo 
kapacitet. 

Imetnik lahko koristi ugodnost samo ob 
predložitvi kartice.



https://card.feratel.com/ccardjul/jsp/login.jsp

Dostop do 
programa

Priporoča se uporaba programa Internet Explorer

Spletna povezava:
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https://card.feratel.com/ccardjul/jsp/login.jsp
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Uporabniško ime in geslo vam 
bomo posredovali po podpisu 
pogodbe



Pred prvim 
tiskanjem

Pred pričetkom prvega tiskanja kartic je 
potrebno izvesti 
TESTNO PRINTANJE, 
da se sistem poveže z vašim tiskalnikom. 
Za nadaljnji tisk kartic ta korak ni potreben.
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Za testno tiskanje odprite zavihek PRINT TEST

Vpišete ime vašega tiskalnika

Za tisk pritisnemo PRINT
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Potrdite ali so se podatki natisnili pravilno (znotraj okvirčka)



Stran za tiskanje:
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Navodilo za 
uporabnike 
brizgalnih 
tiskalnikov:
Ko je kartica natisnjena, jo 
odlepite s plastične podlage, 
obrnete in ponovno nalepite 
na podlago, da se plastificira 
stran s izpisom kod in 
podatkov.
Kartico se nato še iztrga iz 
okvirčka.



3

Če je bil pri testnem tiskanju narejen zamik, ga lahko s popravki po osah popravite v teh dveh oknih.

In za tisk pritisnemo PRINT



Izdaja kartic

Za izdajanje kartic potrebni naslednji 
trije koraki.
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Za izdajo nove kartice pojdite na zavihek CREATE CARD

Vpišite obvezne podatke označene z* (ime, priimek, letnica rojstva in država)

Vpišite čas bivanja vašega gosta

Na koncu kliknite SAVE
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Obvestilo, da ste pravilno shranili

Po pregledu vpisanih podatkov, natisnete kartico s klikom na PRINT
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Zavihka ne zapirajte, dokler kartica ni pravilno natisnjena. 

Preverite če so vsi 
podatki pravilni, ter da 
imate pravilno obrnjen 
list / kartico v tiskalniku!

Kliknite na 
gumb za 
tiskanje



Ponoven tisk 
kartice v 
primeru 
izgube ali 
poškodbe
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Tisk duplikata se lahko izvede največ 3x.

Ob tisku duplikata prejšnji kartici preneha 
veljava.
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Ogled vseh aktivnih kartic

Kliknite na imetnika kartice, 
ki potrebuje duplikat
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Odpre se okno za urejanje kartice

TISK DUPLIKATA



DODATNE INFORMACIJE
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Turizem in kultura Radovljica 
08 205 17 13 ali 040 460 676 (Kaja Beton)

kaja.beton@radolca.si


