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Udeležba v programu »Ohranjevanje zdravja« v kapacitetah
ZDIS je na lastno odgovornost!
Vodenje in bivanje domačih živali v vseh kapacitetah ZDIS
je prepovedano!

Programe in delovanje ZDIS sofinancira FIHO. Stališča ZDIS ne izražajo stališč FIHO

IZOLA – APARTMAJI V SIMONOVEM ZALIVU
Morova ulica 25, IZOLA
Napotki ob prihodu
Vsi apartmaji so na Morovi ulici 25, Izola, v zgradbah nasproti hotela
Haliaetum Simonov zaliv.
Vstop v apartmaje je na dan menjave možen od 14.00 ure dalje.
Ob prihodu se zglasite na recepciji hotela Delfin, Tomažičeva 10,
6310 Izola, kjer oddate napotnico za bivanje in prejmete ključe
apartmaja.
Kopanje izven sezone je zagotovljeno v bazenu hotela Delfin.
Kopalne karte za kopanje v hotelu Delfin dobite na dan prihoda pri
oskrbniku.
Neizkoriščene kopalne karte za kopanje, obvezno vrnite
oskrbniku!
V mesecu januarju je bazen v hotelu Delfin zaprt, zato je kopanje
zagotovljeno v Zdravilišču Strunjan.
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V stavbah ni dvigal!
Dostop v apartmaje je preko stopnišča nasproti hotela ali po
stopnišču iz garaž. Iz cestne strani pri Pošti je možen dovoz za
osebe na vozičku.
Vsak apartma ima svoj parkirni prostor v kleti stavbe, kjer so
apartmaji in so označeni z invalidskim znakom in oznako ZDIS.
Vsakemu apartmaju pripada eno parkirno mesto.
Bivanje v apartmaju
V apartmaju lahko biva le toliko oseb, kot je napisanih na
napotnici!
V apartmajih je popolna oprema, vključno s KTV in klimo.
Potrebujete posteljno perilo (rjuhe in prevleke za vzglavnike ter
odeje), kuhinjske krpe, brisače, čistila in copate.
Prosimo, da v apartmajih uporabljate copate. Pohištva in ostalega
inventarja ne prestavljajte.
V času bivanja prevzemate polno materialno odgovornost za
opremo in ves inventar v apartmaju, kakor tudi za vse aparature.
Vse morebitne okvare v apartmaju javite oskrbniku. Telefonska
številka in podatki o dosegljivosti oskrbnika so navedeni v
prilogi napotnice.
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Napotki ob odhodu
Apartma je na dan odhoda potrebno zapustiti do 10.00 ure.
Ključe je potrebno vrniti na recepcijo hotela Delfin.
V apartmaju ne puščajte hrane, smeti in odpadkov. Posoda mora biti
pomita in zložena v omarice. Uporabnik mora počistiti hladilnik ter
sprazniti in počistiti koše. Prostore apartmaja očisti čistilni servis.
Ob odhodu je potrebno počakati oskrbnika. Primopredaja
apartmaja mora biti opravljena ob prisotnosti oskrbnika in
uporabnika.
Ob odhodu je potrebno obvezno izpolniti primopredajni zapisnik. V
njem je potrebno navesti vse morebitne napake, ki so ugotovljene v
času bivanja (manjko drobnega inventarja, okvare na pohištvu,
opremi, aparatih).
Primopredajni zapisnik morajo uporabniki vrniti na svoje društvo.
Plačilo turistične takse
Po 18. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma v zvezi s
plačevanjem turistične in promocijske takse (Ur.l. RS, št. 13/2018)
so osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega
organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena
invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma
izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti
oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske
organizacije, oproščeni plačila turistične takse in posledično
promocijske takse.
Neinvalidi plačajo turistično takso na recepciji hotela Delfin.
6

Velikost in opis apartmajev
Stavba B – Morova ulica 25 b
B-12: pritličje - velikost: 32,59 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: manjša kuhinjska niša in
dnevni prostor ima zakonsko posteljo
in raztegljiv kavč
Apartma in dostop do apartmaja je primeren za invalide na
vozičku.
Število ležišč: 4
B-26: I. nadstropje - velikost: 30,82 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima raztegljiv kavč in
enojno posteljo
Število ležišč: 3
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Stavba C – Morova ulica 25 c
C-5: I. nadstropje - velikost: 35,43 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima zakonsko posteljo
in raztegljiv kavč
Število ležišč: 4

C-10: I. nadstropje - velikost: 33,35 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima zakonsko posteljo in
raztegljiv kavč
Število ležišč: 4
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C-17: II. nadstropje - velikost: 27 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima raztegljiv kavč
Apartma je v 2. nadstropju in ni primeren za težko gibljive
invalide.
Število ležišč: 2
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Stavba D – Morova ulica 25 d
D-1: I. nadstropje - velikost: 45,88 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima raztegljiv kavč
- soba ima zakonsko posteljo in enojno posteljo
Število ležišč: 4

D-4: I. nadstropje - velikost: 40,33 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima raztegljiv kavč
- soba ima zakonsko posteljo
Število ležišč: 4
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D-9: I. nadstropje- velikost: 25,70 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima raztegljiv kavč in
enojno posteljo
Število ležišč: 3
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Stavba F – Morova ulica 25 f
F-15: I. nadstropje - velikost: 40,59 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima raztegljiv kavč
- soba ima zakonsko posteljo
Število ležišč: 4

F-16: I. nadstropje - velikost: 31,83 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima zakonsko posteljo in
raztegljiv kavč
Število ležišč: 4
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F-17: I. nadstropje - velikost: 28,79 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima raztegljiv kavč in
enojno posteljo
Število ležišč: 3

F-18: I. nadstropje - velikost: 28,79 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- skupni prostor: kuhinja in
dnevni prostor ima raztegljiv kavč in
enojno posteljo
Število ležišč: 3
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ČATEŽ – HIŠICE V TERMAH ČATEŽ
Napotki ob prihodu
Vstop v hišice je na dan menjave možen od 15.00 ure dalje.
Ob prihodu se z napotnico zglasite na recepciji kampa, kjer
opravite prijavo in prejmete ključe hišice ter čip kartice za
kopanje.
Kopanje je omogočeno vse dni v letu v zimski Termalni rivieri, v
poletnem času pa tudi na poletni Termalni rivieri.
Napotki ob odhodu
Hišico je potrebno na dan odhoda zapustiti do 10.00 ure.
Ključe vrnete na recepciji kampa.
V hišicah ne puščajte hrane, smeti in odpadkov. Posoda mora
biti pomita in zložena v omarice. Uporabnik mora počistiti
hladilnik ter sprazniti in počistiti koše. Prostore apartmaja očisti
čistilni servis.
Ob odhodu je potrebno počakati oskrbnika. Primopredaja
hišice mora biti opravljena ob prisotnosti oskrbnika in
uporabnika.
Ob odhodu je potrebno obvezno izpolniti primopredajni zapisnik.
V njem je potrebno navesti vse morebitne napake, ki so
ugotovljene v času bivanja (manjko drobnega inventarja, okvare
na pohištvu, opremi, aparatih).
Primopredajni zapisnik morajo uporabniki vrniti na svoje društvo.
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Plačilo turistične takse
Po 18. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma v zvezi s
plačevanjem turistične in promocijske takse (Ur.l. RS, št. 13/2018)
so osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega
organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena
invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma
izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti
oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske
organizacije, oproščeni plačila turistične takse in posledično
promocijske takse.
Neinvalidi plačajo turistično takso na recepciji Term Čatež.
Bivanje v hišici
V hišicah lahko biva le toliko oseb, kot je napisanih na
napotnici!
V hišicah je popolna oprema, vključno s KTV in klimo.
Potrebujete posteljno perilo (rjuhe in prevleke za vzglavnike ter
odeje), kuhinjske krpe, brisače, čistila in copate.
Prosimo, da v hišicah uporabljate copate. Pohištva in drugega
inventarja ne prestavljate.
Vse morebitne okvare v hišici javite oskrbniku. Telefonska
številka in podatki o dosegljivosti oskrbnika so navedeni v
prilogi napotnice.
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ZIDANE ENONADSTROPNE HIŠICE
velikost: 46,90 m²
(hišica: 1, 2, 15 in 107)
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Hišica št. 1 - velikost: 46,90 m² (zidana enonadstropna)
Razpored prostorov
pritličje:
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom ima raztegljiv kavč
nadstropje:
- soba ima dve ločeni postelji
- soba ima zakonsko posteljo
Število ležišč: 6
Hišica št. 2 - velikost: 46,90 m² (zidana enonadstropna)
Razpored prostorov
pritličje:
- hodnik
kopalnica z WC-jem (tuš)
kuhinja z dnevnim prostorom ima raztegljiv kavč
nadstropje:
- soba ima dve ločeni postelji
- soba ima zakonsko posteljo
Število ležišč: 6
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Hišica št. 15 - velikost: 46,90 m² (zidana enonadstropna)
Razpored prostorov
pritličje:
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom ima raztegljiv kavč
nadstropje:
- soba ima dve ločeni postelji
- soba ima zakonsko posteljo
Število ležišč: 6
Hišica št. 107 - velikost: 46,90 m² (zidana enonadstropna)
Razpored prostorov
pritličje:
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom ima raztegljiv kavč
nadstropje:
- soba ima dve ločeni postelji
- soba ima zakonsko posteljo
Število ležišč: 6
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ZIDANE PRITLIČNE HIŠICE
velikost: 37,80 m²
(hišica: 86, 103, 171, 174)

Hišica št. 86 - velikost: 37,80 m² (zidana)
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica (wc + tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom ima raztegljiv kavč
- soba 1: zakonska postelja
- soba 2: pograd (spodnje ležišče 120 cm)
Število ležišč: 5
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Hišica št. 103 - velikost: 37,80 m² (zidana)
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom ima raztegljiv kavč
- soba ima zakonsko in enojno posteljo
Število ležišč: 5
Hišica št. 171 - velikost: 37,80 m² (zidana)
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom ima raztegljiv kavč
- soba ima zakonsko in enojno posteljo
Hišica ima urejen dostop in je primerna za bivanje invalidov na
invalidskem vozičku.
Število ležišč: 5
Hišica št. 174 - velikost: 37,80 m² (zidana)
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom ima raztegljiv kavč
- soba ima zakonsko in enojno posteljo
Hišica ima urejen dostop in je primerna za bivanje invalidov na
invalidskem vozičku.
Število ležišč: 5
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MONTAŽNE HIŠICE
velikost: 34,78 m²
(hišica 117, 118, 119)

Hišica št. 117 - velikost: 34,78 m² (montažna)
Razpored prostorov
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom
- soba ima zakonsko posteljo
- soba ima pograd
Hišica ima urejen dostop za invalide na vozičku. Zaradi ozkih
vratnih odprtin prehod iz prostora v prostor z vozičkom ni
mogoč.
Število ležišč: 4
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Hišica št. 118 - velikost: 34,78 m² (montažna)
Razpored prostorov
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom
- soba ima zakonsko posteljo
- soba ima pograd
Hišica ima urejen dostop za invalide na vozičku. Zaradi ozkih
vratnih odprtin prehod iz prostora v prostor z vozičkom ni
mogoč.
Število ležišč: 4

Hišica št. 119 - velikost: 34,78 m² (montažna)
Razpored prostorov
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom
- soba ima zakonsko posteljo
- soba ima pograd
Hišica ima urejen dostop za invalide na vozičku. Zaradi ozkih
vratnih odprtin prehod iz prostora v prostor z vozičkom ni
mogoč.
Število ležišč: 4
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ROGAŠKA SLATINA
VILA GOLF
APARTMA št.: 28

Apartma št. 28 - velikost 24,89 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja z dnevnim prostorom ima zakonsko posteljo
Število ležišč: 2
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Napotki ob prihodu
Vstop v apartma je na dan menjave možen od 12.00 ure dalje.
Ob prihodu se z napotnico zglasite v agenciji FLUCHER, Kidričeva
ulica 29, 3250 Rogaška Slatina, kjer prevzamete ključe apartmaja in
kopalne karte.
Delovni čas agencije:
• vsak delavnik od 8:00 do 16:00 ure,
• ob sobotah od 9:00 do 12 ure,
• v nedeljo in ob praznikih je agencija zaprta.
Prijavo in prevzem ključa apartmaja je potrebno opraviti na dan
prihoda najkasneje do 16:00 ure. Po tej uri je agencija zaprta!
V primeru kasnejšega prihoda, jih je potrebno o tem predhodno
nujno obvestiti (03/ 81 90 200 ali 031/ 612 015), ter se dogovoriti za
prevzem ključa.
Napotki ob odhodu
Apartma je na dan odhoda potrebno zapustiti do 10.00 ure.
Ključe apartmaja je potrebno vrniti na agencijo FLUCHER.
Pred odhodom je potrebno apartma temeljito očistiti. Hladilnika ne
izklapljajte. V apartmaju ne puščajte hrane, smeti in odpadkov.
Posoda mora biti pomita in zložena v omarice.
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Ob prihodu oz. odhodu je potrebno obvezno izpolniti primopredajni
zapisnik. V njem je potrebno navesti vse morebitne napake, ki so
ugotovljene v času bivanja (manjko drobnega inventarja, okvare na
pohištvu, opremi, aparatih).
Vse morebitne okvare v apartmaju javite agenciji Flucher.
Primopredajni zapisnik morajo uporabniki vrniti na svoje društvo.
Plačilo turistične takse
Po 18. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma v zvezi s
plačevanjem turistične in promocijske takse (Ur.l. RS, št. 13/2018)
so osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega
organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena
invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma
izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti
oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske
organizacije, oproščeni plačila turistične takse in posledično
promocijske takse.
Neinvalidi plačajo turistično takso v turistični agenciji FLUCHER,
Kidričeva ulica 29, 3250 Rogaška Slatina.
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Bivanje v apartmaju
V apartmaju lahko biva le toliko oseb, kot je napisanih na
napotnici!
Apartma št.: 28 je v I. nadstropju Vile Golf in je dostopen z dvigalom.
Vhod z zadnje strani stavbe je primeren za invalide na vozičku.
V stavbi je dvigalo.
Apartma je primeren za bivanje 2 oseb.
Potrebujete posteljno perilo (rjuhe in prevleke za vzglavnike ter
odeje), kuhinjske krpe, brisače in čistila.
Prosimo, da v apartmaju uporabljate copate. Pohištva in ostalega
inventarja ne prestavljajte.
V apartmaju je popolna oprema, vključno s KTV in klimo.
Sobno temperaturo v apartmaju regulirate s termostatom na steni
poleg TV.
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TERME PTUJ
VILA SOČA – apartma G/03
VILA SAVA – apartma G/04

Lokacija apartmajev in opremljenost
Apartmaja se nahajata v naselju apartmajev Term Ptuj.
Prvi apartma je v vili Sava II/G-04, drugi pa v vili Soča III/G-03.
Oba sta v pritličju četverčkov.
V apartmaju je popolna oprema, vključno s KTV in klimo.
Potrebujete posteljno perilo (rjuhe in prevleke za vzglavnike ter
odeje), kuhinjske krpe, brisače in čistila.
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Velikost in opis apartmajev
Vila Soča / G-03- velikost:32,20 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinjska niša
- dnevno prostor ima zakonsko posteljo
Dostop do apartmaja je primeren za invalide na vozičku. Zaradi
ozkih vratnih odprtin prehod iz prostora v prostor z vozičkom ni
mogoč.
Število ležišč: 2
Vila Sava/ G-04 - velikost: 32,20 m²
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinjska niša
- dnevni prostor ima zakonsko posteljo
Dostop do apartmaja je primeren za invalide na vozičku. Zaradi
ozkih vratnih odprtin prehod iz prostora v prostor z vozičkom ni
mogoč.
Število ležišč: 2
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Napotki ob prihodu
V apartmaju lahko biva le toliko oseb, kot je napisanih na
napotnici!
Vstop v apartma je na dan menjave možen od 12.00 ure dalje.
Ob prihodu se z napotnico zglasite v recepciji Grand hotela Primus,
kjer prevzamete ključe in vstopnice za bazen. Kopanje je
omogočeno v Termalnem parku Terme Ptuj.
Napotki ob odhodu
Apartma je na dan odhoda potrebno zapustiti do 10.00 ure.
Ključe apartmaja je potrebno vrniti na recepcijo hotela.
V apartmaju ne puščajte hrane, smeti in odpadkov. Posoda mora biti
pomita in zložena v omarice. Uporabnik mora počistiti hladilnik ter
sprazniti in počistiti koše. Prostore apartmaja očisti čistilni servis.
Ob prihodu oz. odhodu je potrebno obvezno izpolniti primopredajni
zapisnik. V njem je potrebno navesti vse morebitne napake, ki so
ugotovljene v času bivanja (manjko drobnega inventarja, okvare na
pohištvu, opremi, aparatih).
Primopredajni zapisnik morajo uporabniki vrniti na svoje društvo.
Prosimo, da v apartmaju uporabljate copate. Pohištva in ostalega
inventarja ne prestavljajte.
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Plačilo turistične takse
Po 18. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma v zvezi s
plačevanjem turistične in promocijske takse (Ur.l. RS, št. 13/2018)
so osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega
organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena
invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma
izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti
oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske
organizacije, oproščeni plačila turistične takse in posledično
promocijske takse.
Neinvalidi plačajo turistično takso na recepciji Grand hotela Primus.
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FIESA – HOTEL FIESA
Zveza delovnih invalidov Slovenije ima vsako sezono (poleti)
rezervirane tri sobe za invalide.
Sobe so dvoposteljne in primerne za zakonski par. Z doplačilom je
možna namestitev dodatnega pomožnega ležišča.
V ceni bivanja je vključen POLPENZION (zajtrk in večerja).
Dodatne obroke koristnik plača v hotelu.
Ob prihodu oddate napotnico za bivanje na recepciji Hotela FIESA v
Fiesi, kjer prejmete ključe sobe.
Čas prihoda v hotel je ob 13.00 uri.
Čas odhoda iz hotela je ob 10.00 uri.
Plačilo turistične takse
Po 18. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma v zvezi s
plačevanjem turistične in promocijske takse (Ur.l. RS, št. 13/2018)
so osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega
organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena
invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma
izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti
oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske
organizacije, oproščeni plačila turistične takse in posledično
promocijske takse.
Neinvalidi plačajo turistično takso na recepciji Hotela FIESA v Fiesi.
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''DOM ZDRAVJA ZDIS'' RADENCI

Lokacija in opremljenost hiše
Naslov: Dom zdravja ZDIS, Kerenčičeva ulica 9, Radenci. Hiša je
oddaljena od Zdravilišča približno 1.300 m (z avtomobilom 5 minut;
peš po bližnjici čez park 20 minut).
V hiši sta dva apartmaja, ki sta popolnoma opremljena, potrebujete
le posteljno perilo (rjuhe in prevleke za vzglavnike ter odeje),
kuhinjske krpe, brisače in čistila.
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Velikost in opis hiše
Apartma - pritličje
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (tuš)
- kuhinja
- dnevni prostor ima dve enojni postelji
- soba ima zakonsko posteljo
Dostop do apartmaja je primeren za invalide na vozičku.
Število ležišč: 4
Apartma 1. nadstropje
Razpored prostorov
- hodnik
- kopalnica z WC-jem (banja)
- kuhinja
- soba ima zakonsko posteljo
- soba ima zakonsko posteljo
Število ležišč: 4
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Napotki ob prihodu
V apartmaju lahko biva le toliko oseb, kot je napisanih na
napotnici!
Vstop v apartma je na dan menjave možen od 12.00 ure dalje.
Ob prihodu oddate napotnico za bivanje oskrbniku g. Mirku
Domjanu, Kerenčičeva ulica 10 (hiša nasproti ''Doma zdravja
ZDIS''), tel.: 02/ 5661612, kjer prejmete ključe.
Kopanje je omogočeno v Zdravilišču Radenci. Vstopnice za kopanje
dobite na recepciji bazena.
Napotki ob odhodu
Apartma je na dan odhoda potrebno zapustiti do 10.00 ure.
Ključe apartmaja je potrebno vrniti oskrbniku.
Pred odhodom je potrebno apartma temeljito očistiti. Hladilnika ne
izklapljajte. V apartmaju ne puščajte hrane, smeti in odpadkov.
Posoda mora biti pomita in zložena v omarice.
Ob odhodu je potrebno počakati oskrbnika. Primopredaja mora
biti opravljena ob prisotnosti oskrbnika in uporabnika.
Ob odhodu je potrebno obvezno izpolniti primopredajni zapisnik. V
njem je potrebno navesti vse morebitne napake, ki so ugotovljene v
času bivanja (manjko drobnega inventarja, okvare na pohištvu,
opremi, aparatih).
Primopredajni zapisnik morajo uporabniki vrniti na svoje društvo.
Prosimo, da v apartmaju uporabljate copate. Pohištva in drugega
inventarja ne prestavljajte.
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Plačilo turistične takse
Po 18. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma v zvezi s
plačevanjem turistične in promocijske takse (Ur.l. RS, št. 13/2018)
so osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega
organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena
invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma
izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti
oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske
organizacije, oproščeni plačila turistične takse in posledično
promocijske takse.
Neinvalidi plačajo turistično takso oskrbniku g. Domjanu Mirku.
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Želimo Vam prijetno bivanje in dobro
počutje!

Izdala:

Uredila: strokovna služba ZDIS

Dunajska cesta 101
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 5343508
Fax: 01/ 56 61 460
e- pošta: zdis@siol.net
spletna stran: www.zdis.si

