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Na podlagi Statuta Zveze delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju: 
ZDIS) je upravni odbor ZDIS (v nadaljevanju: UO ZDIS) na 4. seji 
dne 31.03.1999 sprejel, na  8. seji dne 07.10.2003 pa dopolnil

P  R  A  V  I  L  A    
o koriščenju in vzdrževanju objektov Zveze delovnih 

invalidov Slovenije
 za izvajanje programa ohranjevanja zdravja

1. člen
        
      S temi pravili določamo pravice in dolžnosti društev invalidov 
– članov ZDIS (nadalje DI) pri izvajanju programa ohranjevanja 
zdravja, tekoče oskrbovanje in uporabo objektov ZDIS, dolžnosti 
uporabnikov objektov ZDIS in njihovih družinskih članov med 
bivanjem v posameznih enotah.

2. člen

      ZDIS razpolaga za izvajanje te programske naloge z naslednjimi 
objekti:

- 12 apartmajev v Simonovem zalivu - Izola;
- 12 hišic v Termah Čatež;
- apartma v vili Golf v Rogaški Slatini;
- 2 apartmaja v Termah Ptuj;
- hotel Fiesa;          
- »Dom zdravja« v Radencih.                                         

      
          Natančnejši  opis objektov je priloga teh Pravil.
  

3. člen

      Komisija za socialne in zdravstvene programe (nadalje: Komisija) 
mora sprejeti najkasneje do 10. septembra tekočega leta razpored 
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Bivanje v hiši

- Ob prihodu obvezno izpolnite primopredajni zapisnik. V njem 
navedite vse napake, ki ste jih morebiti ugotovili (manjko drobnega 
inventarja, okvare na pohištvu, aparaturah). Če zapisnika ne boste 
izpolnili korektno in bo naslednji koristnik napake ugotovil, ste za 
tako ugotovljene okvare ali manjke odgovorni sami. 

- Prosimo, da uporabljate v sobi copate, da podaljšamo življenjsko 
dobo parketu! Pohištva ne  prestavljate, enako velja za TV in drugi 
inventar.

Odhod

- Dan pred odhodom temeljito očistite vse prostore, posebej še 
hladilnik, ki ga ni potrebno odklopiti. 

- Po 24. členu Zakona o pospeševanju turizma (Ur.l.RS, št. 57/
98) so invalidne osebe na podlagi članske izkaznice oproščene 
plačila  turistične takse. Neinvalidne osebe plačajo turistično takso 
oskrbniku g. Domjan Mirku.

- Odhod je do 10. ure zadnjega dne.
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koriščenja objektov za naslednje leto in ga predložiti UO ZDIS 
najkasneje do 1. oktobra v obravnavo in sprejem.
          Komisija pripravi razpored koriščenja objektov za ohranjevanje 
zdravja v Izoli in Čatežu tako, da DI – člane ZDIS razdelimo v 5 
skupin glede na število članov, z izjemo v I. skupini, kjer  društva 
do 150 članov dobijo v Čatežu in Izoli po 1 termin, društva od 151 
do 200 članov pa po 2 termina.

I. skupina:   do 200
II. skupina:  201 - 400
III. skupina:  401 - 700
IV. skupina:  701 - 1100
V. skupina:  nad 1100

 
      Komisija pripravi razpored koriščenj v ostalih objektih ne glede na 
število članov tako, da dobi vsako DI – član ZDIS praviloma termin 
v kraju, kjer ima ZDIS objekt.
      V razporedu so za vsako enoto posebej navedena DI po 
abecednem redu (kroženje) ter desetdnevni termini koriščenja 
posameznih objektov.
      DI, katera imajo objekte ZDIS v svoji neposredni bližini, jih lahko 
zamenjajo na podlagi pisne odpovedi. 

4. člen

      UO ZDIS določi za vsako leto ceno objektov ZDIS na predlog 
Komisije do konca meseca februarja.
      Strokovna služba ZDIS pripravi izračun dejanskih stroškov z 
upoštevanjem naslednjih kalkulativnih elementov na osnovi stroškov 
preteklega leta: obratovalni stroški (voda, elektrika, ogrevanje, 
komunala, upravljanje), nadomestilo drobnega inventarja, vstopnice 
za kopanje, zdravniški pregled, plačilo oskrbnikom, stroški tekočega 
vzdrževanja, stroški investicijskega vzdrževanja in amortizacija. 
       Ekonomske cene se izračuna tako, da se vsi stroški po 
kalkulativnih elementih preračunajo na m2 in število terminov v 
letu tako, da dobimo ekonomske cene za termin za vsak objekt 
posebej.
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‘DOM ZDRAVJA ZDIS’’ RADENCI

Lokacija in opremljenost hiše

- Lega individualne etažne hiše v izmeri 178 m2  je razvidna iz 
priloženega zemljevida, ki ga dobite skupaj z napotnico. Naslov: 
Kerenčičeva ulica 9, Radenci. Hiša je oddaljena od Zdravilišča 
približno 1.300 m (z avtom 5 minut, peš po bližnjici čez park 20 
minut). 

- Hiša je opremljena, potrebujete le posteljno perilo (rjuhe in 
prevleke za blazine), kuhinjske krpe, brisače in čistila. 

- »Štirinožne prijatelje« pustite doma, zanje je bivanje v hiši 
prepovedano!

Velikost in opis hiše

Hiša je razdeljena v pritlični in nadstropni del.

-   PRITLIČJE
V pritličju je kuhinja z dnevno sobo, v kateri je raztegljiv kavč in 
raztegljiv enosed ter posebej soba z dvema posteljema in kopalnica 
s straniščem.
Primerno za 4 osebe in tudi za osebe na vozičku.

-   I. NADSTROPJE
V I. nadstropju je kuhinja in dve sobi s po dvema ležiščema ter 
kopalnica s straniščem.
Primerno za 4 osebe.

Napotki ob prihodu

- Napotnica velja od 12h  prvega dne do 10. ure zadnjega dne.
-   Ob prihodu oddate napotnico za bivanje oskrbniku g. Mirku 

Domjanu, Kerenčičeva ulica 10 (hiša nasproti ‘’Doma zdravja 
ZDIS’’),  tel.: (02) 5661-612, kjer prejmete ključe.

-   Vstopnice za bazen dobite pri vhodu v bazen v termah 
Radenci.
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      Prva dva meseca v tekočem letu veljajo za vse objekte cene 
preteklega leta, za ostale mesece leta veljajo nove sezonske in 
izvensezonske cene.

5. člen

      Vsako DI naj ima pravilnik o izvajanju programa ohranjevanja 
zdravja, ki vsebuje podrobnejša določila glede koriščenja objektov 
ZDIS in  drugih kapacitet za rehabilitacijski program in program 
ohranjevanje zdravja.
      Pravilnik naj določa pristojnost organa ali komisije pri prijavljanju 
in izbiranju uporabnikov, določila glede odpovednega roka iz 
upravičenih ali neupravičenih razlogov ter s tem povezanih stroškov, 
kakor tudi glede plačila cene objekta.
      Uporabniki objektov ZDIS so dolžni natančno upoštevati ta pravila 
in določila pravilnikov DI o izvajanju rehabilitacijskega programa in 
programa ohranjevanja zdravja

6. člen

      Evidenco uporabnikov objektov ZDIS vodijo DI. DI vodijo 
evidenco tudi o uporabnikih, ki so koriščenje objekta odpovedali 
iz neupravičenih razlogov po poteku odpovednega roka. Pri teh se 
šteje kot da so objekt ZDIS koristili.

7. člen

      DI do konca novembra sporočijo strokovni službi ZDIS, katere 
termine sprejmejo ali odpovedujejo.
      Strokovna služba ZDIS pošlje na DI napotnico na osnovi potrjenih 
terminov o uporabi objektov 14 dni pred nastopom koriščenja. DI 
posredujejo uporabniku navodila glede ravnanja in koriščenja 
dodeljenega objekta. 

8. člen

      V kolikor pride med letom do odpovedi uporabnika objekta in DI 
nima na čakalni listi nadomestnega uporabnika, mora DI obvestiti 
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FIESA – HOTEL FIESA

Zveza ima vsako sezono (poleti) rezervirane za invalide tri sobe.

Sobe so dvoposteljne in primerne za zakonski par. Z doplačilom 
je možno dobiti tretje zasilno ležišče.

Društvo invalidov, ki je razporejeno po koledarju ZDIS, lahko koristi 
dodeljeno sobo po ceni, ki je določeno vsako leto posebej na dan 
po osebi – POLPENZION (zajtrk in večerja). 
V primeru, da koristnik želi penzion (vse obroke) ali še dodatno 
ležišče, to plača sam na recepciji hotela.

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.

Po 24. členu Zakona o pospeševanju turizma (Ur.l.RS, št. 57/98) 
so invalidne osebe na podlagi članske izkaznice oproščene plačila 
turistične takse. Neinvalidne osebe plačajo turistično takso na 
recepciji Hotela FIESA v Fiesi.
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strokovno službo ZDIS, katera poišče drugega uporabnika med 
DI na čakalni listi ZDIS. Dogovarjanje glede sprememb mora biti 
zaključeno najmanj 7 dni pred začetkom koriščenja termina.
      Upravičene spremembe so kot izjema lahko le v primeru smrti, 
bolnišničnega zdravljenja ali hujše bolezni oziroma poškodbe 
napotenega uporabnika ali njegovega najožjega svojca.

9. člen

      Če DI ne upošteva določil prejšnjega člena in nikakor ni mogoče 
najti pravočasne zamenjave za odpovedani termin, se obremeni DI 
za celotne stroške in odtegne te pri naslednji dotaciji ZDIS.

10. člen

      Uporabniki na sedežu društva invalidov prejmejo napotnico za 
bivanje.
      Napotnice z vpisanimi osebami in osebne dokumente predajo 
uporabniki na recepcijah ali oskrbnikom, kakor je pač navedeno 
na napotnicah, nakar prejmejo ključe objekta in vstopnice za 
kopanje.
      Skupaj z oskrbnikom pregledajo prostore in opremo ter izpolnijo 
primopredajni zapisnik.

11. člen

      ZDIS pridobi oskrbnike za skrb za uporabnike in za vzdrževanje 
objektov. Naloge oskrbnika podrobneje določa medsebojni dogovor 
med oskrbnikom in ZDIS. 

12. člen

      Oskrbnik je dolžan vsakemu uporabniku objekta ZDIS na dan 
prihoda med 10. in 12. uro predati skupno pregledane in čiste 
prostore z opremo ter ga opozoriti na skrbno uporabo, čistočo ter 
varčno gospodarjenje po določilih hišnega reda.
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Bivanje v apartmaju

-   Ob prihodu obvezno izpolnite primopredajni zapisnik. V njem 
navedite vse napake, ki ste jih morebiti ugotovili (manjko drobnega 
inventarja, okvare na pohištvu, aparaturah). Če zapisnika ne boste 
izpolnili korektno in bo naslednji koristnik napake ugotovil, ste za 
tako ugotovljene okvare ali manjke odgovorni sami. 

-   Prosimo, da v sobi uporabljate copate, saj s tem podaljšamo 
življenjsko dobo itisonu. Pohištva ne prestavljate, enako velja za 
TV in drugi inventar.

-   Bojler v kuhinji je montiran pod umivalnim koritom, vklopite ga s 
stikalom na steni v kuhinji.

-   Hladilnik je v levi omarici v kuhinji, vklopite ga s stikalom, ki je v 
notranjosti hladilnika.

-   Nad kopalno kadjo je na vrvici alarmna naprava (rdeč ročaj na 
vrvici), s potegom pokličete prvo pomoč, ker je naprava vezana 
na recepcijo. Če ste klic v sili pomotoma vključili, alarm izključite 
tako, da pritisnete na rumeni gumb stikala na steni pri vhodu pod 
obešalniki.

-   Vsako morebitno okvaro v apartmaju takoj javite v recepcijo. 
Telefonske številke so posebej navedene v navodilih, ki jih je 
pripravila uprava Term za Vas in so  na polici pod TV.

-   Preberite tudi druge koristne napotke, ki Vam jih ponuja uprava 
Term v svojem informativnem gradivu.

Odhod

- Dan pred odhodom temeljito očistite vse prostore, posebej še 
hladilnik, ki ga ni potrebno odklopiti. 

- Po 24. členu Zakona o pospeševanju turizma (Ur.l.RS, št. 57/
98) so invalidne osebe na podlagi članske izkaznice oproščene 
plačila turistične takse. Neinvalidne osebe plačajo turistično 
takso na recepciji Term Ptuj.

- Odhod je do 10. ure zadnjega dne.
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13. člen

      V primeru okvare opreme ali naprav ter uničenja ali odtujitve 
drobnega inventarja, je uporabnik dolžan obvestiti oskrbnika. 
Uporabniki morajo nadomestiti uničeni drobni inventar do konca 
termina. Kolikor to ni možno, pa škodo poravnajo preko svojega DI, 
kateremu se  le-ta obračuna pri dotaciji.
      V kolikor uporabniki ob odhodu primerno ne očistijo prostorov, 
naroči oskrbnik čiščenje na račun DI, ki je uporabnika napotilo.
      Za uporabnike, ki ne morejo očistiti objekta iz zdravstvenih 
razlogov, lahko DI preko oskrbnika naroči čiščenje na račun DI.
      Uporabniki, ki ne upoštevajo navodil in jih grobo kršijo, ne morejo 
več koristiti objektov ZDIS. O tem odloči Komisija.

14. člen

      Oskrbnik pisno obvešča strokovno službo ZDIS o 
nenadomeščenih in naknadno ugotovljenih manjkih, okvarah na 
opremi in instalacijah, ki jih ugotovi za posameznimi uporabniki.
      Strokovna služba ZDIS finančno ovrednoti ugotovljeno škodo po 
dogovoru z oskrbnikom  in o tem obvesti DI v 10 dneh po zaključku 
izmene ter bremeni za ta znesek matično DI pri dotaciji. Navede 
vedno tudi povzročitelja škode.

15. člen

      Ob odhodu uporabnikov pregleda oskrbnik praviloma skupaj z 
uporabniki prostore in opremo in morebiti dopolnijo primopredajni 
zapisnik. Prostor, ki ga uporabnik prepušča v uporabo naslednjemu 
uporabniku, mora biti lepo očiščen.
      V času bivanja prevzamejo uporabniki polno materialno 
odgovornost za opremo, inventar in aparature v objektu.

16. člen

      ZDIS poskrbi enkrat letno za generalno čiščenje vseh objektov, 
čas čiščenja pa določi skupaj z oskrbnikom.
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PTUJ – APARTMAJA V TERMAH PTUJ
Lokacija apartmajev in opremljenost

- Prvi apartma je v vili Soča III/G-03, drugi pa v vili Sava II/G-
04. Oba sta v pritličju četvorčkov.  Recepcija je v najvišji stavbi 
kompleksa Toplic. Lokacija Toplic je pred mestom Ptuj, kmalu po 
nenavadni stavbi (pošta !) na desni stani ceste, če ste se pripeljali 
iz mariborske ali ljubljanske smeri; v križišču magistralne ceste 
je kažipot  z napisom “Ptujske toplice”, prav tako je na steni hiše 
v križišču slika toplic in puščica v smeri toplic.

- Ravnajte se po priloženem zemljevidu, ki ga dobite skupaj z 
napotnico.

- Apartmaja sta primerna za bivanje 2 - 3 oseb: zakonska postelja, 
tretje je zložljiva postelja v omari. 

- “Štirinožne prijatelje” pustite doma, zanje je bivanje v aparmajih 
prepovedano! 

- Potrebujete le posteljno perilo (rjuhe in prevleke za blazine), 
kuhinjske krpe, brisače in čistila. 

Velikost in opis apartmajev

-   Soča III/G-03 – Velikost 32,20 m2
Apartma ima poleg kuhinjske niše še dnevni prostor. Zakonska 
postelja,  tretje zložljivo ležišče je spravljeno v omari.
Primerno  za invalidski voziček.
Primerno za zakonski par z enim otrokom.

-   Sava II/G-04 – Velikost 32,20 m2
Apartma ima poleg kuhinjske niše še dnevni prostor. Zakonska 
postelja,  tretje zložljivo ležišče je spravljeno v omari.
Primerno za invalidski voziček.
Primerno za zakonski par z enim otrokom.

Napotki ob prihodu

- Ob prihodu oddate napotnico za bivanje na recepciji, kjer prejmete 
ključe in vstopnice za bazen.
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17. člen

      DI so dolžna upoštevati določila teh pravil in sproti urejati nastale 
probleme s strokovno službo ZDIS. S temi pravili in pravilnikom DI o 
dodeljevanju kapacitet ZDIS mora DI seznaniti uporabnike objektov 
ZDIS.

18. člen

      O pomembnejši in s temi nalogami povezani problematiki mora 
strokovna služba ZDIS  tekoče obveščati Komisijo, ta pa po potrebi 
pisno obvesti UO ZDIS.

19. člen

      Spremembe in dopolnitve veljajo od  07.10.2003 dalje.

20. člen

          S sprejetjem dopolnil in sprememb Pravil  Zveze o koriščenju 
in vzdrževanju objektov Zveze za izvajanje programa ohranjevanje 
zdravja prenehajo veljati vse dosedanje določbe, ki so sedaj urejale 
koriščenje kapacitet Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Predsednik ZDIS:
Miran Krajnc
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društva)!!!
· Kopanje je omogočeno v Termah Rogaška Slatina (nasproti 

Vile Golf)!!!

Bivanje v apartmaju

- Ob prihodu obvezno izpolnite primopredajni zapisnik. V njem 
navedite vse napake, ki ste jih morebiti ugotovili (manjko drobnega 
inventarja, okvare na pohištvu, aparaturah). Če zapisnika ne boste 
izpolnili korektno in bo naslednji koristnik napake ugotovil, ste za 
tako ugotovljene okvare ali manjke odgovorni sami. 

- Prosimo, da uporabljate v sobi copate, da podaljšamo življenjsko 
dobo parketu! Pohištva ne  prestavljate, enako velja za TV in drugi 
inventar.

- V apartmaju je klima, ki pa jo bomo priključili le v sezoni. Toploto 
v prostoru regulirate s termostatom, tipalo je na steni poleg TV.

- V kopalnici je avtomatski plinski bojler, ki pa se bo izklopil, kadar 
boste s tipko vklopili ventilator v kopalnici. Brez strahu, samodejno 
se bo spet vklopil, ko boste ugasnili ventilator. 

Odhod

- Dan pred odhodom temeljito očistite vse prostore, posebej še 
hladilnik, ki ga ni potrebno odklopiti.

- Uporabite čistila, da bo apartma bleščeč tudi ob prihodu 
naslednjega gosta!

- Po 24. členu Zakona o pospeševanju turizma (Ur.l.RS, št. 57/98) 
so invalidne osebe na podlagi članske izkaznice oproščene plačila            
turistične takse.

- Odhod je do 10. ure zadnjega dne.
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IZOLA – APARTMAJI V SIMONOVEM 
ZALIVU

Lokacija apartmajev in opremljenost

-  Vsi apartmaji so v zgradbah nasproti Hotela Simonov zaliv. 
-  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. Tudi dovoz prtljage z avtom pred vhod stavbe 
je možen, vendar morate zaprositi pri recepciji za ključ od rampe, 
ki zapira dohod s ceste. Ključ po dostavi prtljage takoj vrnete na 
recepcijo, avto pa na parkirišče.

- V apartmajih je popolna oprema, vključno s TV. Potrebujete le 
posteljno perilo (rjuhe in prevleke za blazine), kuhinjske krpe, 
brisače, čistila in copate. 

- Apartmaji so  primerni za bivanje 4 oseb. Poleg kavča troseda, 
ki se pretvori v dvojno ležišče, je v nekaterih enotah tudi pograd. Te 
enote so primernejše v primerih, ko društvo napoti tudi  družinske 
člane svojega člana, zlasti otroke ali vnuke.

Velikost in opis apartmajev

APARTMAJA B- MOROVA ULICA 25 B – sta nad stopniščem 
skrajno desno v atriju stavb, stavba je zelene barve. 

-   B-12 – Velikost 32,59 m2 – pritličje
Apartma je opremljen tako, da je primeren za invalide na vozičku. 
Ima samo en prostor, v njem sta dve postelji v nadstropju (pograd) 
in raztegljiv kavč.
Primerno za  zakonski par z otroci. Število ležišč: 4

-   B-26 – Velikost 30,82 m2 – I. nadstropje
Apartma ima samo en prostor, v njem sta dve postelji v nadstropju 
(pograd) in raztegljiv kavč.
Primerno za  zakonski par z otroci. Število ležišč: 4
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ROGAŠKA SLATINA – APARTMA  V VILI GOLF

Lokacija apartmaja in opremljenost

- Lega Vile Golf je razvidna iz priloženega zemljevida, ki ga 
dobite skupaj z napotnico. Dovoz na parkirišče Vile je mimo 
Zdravstvenega doma.

- Apartma št. 28 je v I. nadstropju Vile Golf in dostopen z dvigalom. 
Za vozičkarje je primeren dostop  vhod z zadnje strani 
stavbe.

- Apartma je primeren za bivanje 2 oseb: kavč trosed in fotelj z 
izvlečenjem pretvorite v ležišča. 

- “Štirinožne prijatelje” pustite doma, zanje je Vila Golf 
prepovedana! 

- Potrebujete le posteljno perilo (rjuhe in prevleke za blazine), 
kuhinjske krpe, brisače in čistila. 

Velikost in opis apartmaja

-   Apartma št. 28 – Velikost 24,89 m2
Apartma ima samo en prostor, v katerem sta kuhinjska niša in 
dnevni prostor z raztegljivim kavčem trosedom. Uporabo fotelja kot 
morebitnega rezervnega ležišča priporočamo le zdravim in močnim 
gostom.
Primerno za zakonski par ali dva dobra znanca. 
Število ležišč 2 + 1 rezerva.

Napotki ob prihodu

- Ob prihodu oddate napotnico za bivanje na sedežu Območnega 
društva invalidov Zgornje Posotelje, Zdraviliški trg 1, Rogaška 
Slatina (nasproti Hotela Strossmayer),  uradne ure: sreda 08 - 
12 ure  in v  petek 08 – 10 ure, kjer prejmete ključ, ki odpira tako 
vhodna vrata stavbe kot tudi apartma in karte za kopanje.O času 
prihoda se  prosimo vnaprej dogovorite po telefonu na tel. št. 
(03) 819 20 50 oz. mobitel 041 813 959 (g. Pišek Albert – tajnik 
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APARTMAJI F- MOROVA ULICA 25 F -  so nad stopnicami v drugi 
stavbi, roza barve.

-   F-15 - Velikost 40,59 m2 - I. nadstropje
Apartma ima poleg kuhinjske niše še dva prostora: dnevni prostor 
ter spalnico z dvema posteljama. V dnevnem prostoru je raztegljiv 
kavč.
Primerno za dva zakonska para. Število ležišč: 4

-   F-16 - Velikost 31,83 m2 - I. nadstropje
Apartma ima poleg kuhinjske niše še en prostor - dnevni prostor z 
dvema posteljama v nadstropju (pograd) in raztegljiv kavč.
Primerno za zakonski par z otroci. Število ležišč: 4

-   F-17 - Velikost 28,79 m2 - I. nadstropje
Apartma ima samo en prostor, v njem sta dve postelji v nadstropju 
(pograd) in raztegljiv kavč. 
Primerno za zakonski par z otroci. Število ležišč: 4

-   F-18 - Velikost 28,79 m2 - I. nadstropje
Apartma ima samo en prostor, v njem sta dve postelji v nadstropju 
(pograd) in raztegljiv kavč.
Primerno za zakonski par z otroci. Število ležišč: 4

APARTMAJI C - MOROVA ULICA 25 C - so nad stopnicami desno 
v prvi stavbi, roza barve.

-   C-5 - Velikost 35,43 m2 - I. nadstropje
Apartma ima samo en prostor, v njem sta dve postelji v nadstropju 
(pograd) in raztegljiv kavč.
Primerno za zakonski par z otroci. Število ležišč: 4

-   C-10 - Velikost 33,35 m2 - I nadstropje
Apartma ima samo en prostor, v njem sta dve postelji v nadstropju 
(pograd) in raztegljiv kavč. 
Primerno za zakonski par z otroci. Število ležišč: 4

18

Bivanje v hišici

-   Ob prihodu obvezno izpolnite primopredajni zapisnik. V njem 
navedite vse napake, ki ste jih morebiti ugotovili (manjko drobnega 
inventarja, okvare na pohištvu, aparaturah). Če zapisnika ne boste 
izpolnili korektno in bo naslednji koristnik napake ugotovil, ste 
za tako ugotovljene okvare ali manjke odgovorni sami. Izpolnjen 
primopredajni zapisnik pustite na vidnem mestu v hišici, najbolje 
v ‘’knjigi vtisov’’.

-   Vse morebitne okvare in nejasnosti takoj javite oskrbnici ga. 
Darji Žabkar po 15.00 uri na telefon (07) 4961-455 in kadarkoli 
na mobitel: 041 976 583.

-   Prosimo, da uporabljate v sobi copate, da podaljšamo življenjsko 
dobo parketu. Pohištva nikar ne prestavljate, enako velja za TV 
in drugi inventar.

-   Bivanje domačih živali v hišicah ni dovoljeno.

Odhod

-  Dan pred odhodom temeljito očistite vse prostore, posebej še 
hladilnik, ki ga ni potrebno odklopiti. Uporabite čistila, da bodo 
prostori bleščeči tudi ob prihodu naslednjega gosta!

-   Ključe oddajte na recepciji kampa.
-   Po 24. členu Zakona o pospeševanju turizma (Ur.l.RS, št. 57/98     

so invalidne osebe na podlagi članske izkaznice oproščene plačila  
turistične takse). Neinvalidne osebe plačajo turistično takso na 
recepciji Term Čatež.

-   Odhod je do 10. ure zadnjega dne.



12

-   C-17 - Velikost 27 m2 - II.nadstropje
Apartma ima en prostor z dvema ležiščema na raztegljivem kavču. 
Uporablja ga praviloma upravni odbor ZDIS in predsedniki društev, 
ni primeren za težko gibljive invalide.
Primeren za dve osebi. Število ležišč: 2

APARTMAJI D - MOROVA ULICA 25 D -so nad stopnicami na levi 
strani, rumene (bež) barve.

-   D-1 - Velikost 45,88 m2 - I.nadstropje
Apartma ima dva prostora: kuhinjo (=dnevni prostor) ter spalnico z 
dvema posteljama. V dnevnem prostoru je raztegljiv kavč.
Primerno za dva zakonska para. Število ležišč: 4

-   D-4 - Velikost 40,33 m2 - I.nadstropje
Apartma ima dva prostora: kuhinjo (=dnevni prostor) ter spalnico z 
dvema posteljama v nadstropju (pograd). V dnevnem prostoru je 
raztegljiv kavč in ena postelja.
Primerno za dva zakonska para. Število ležišč: 5

-   D-9 - 25,70 m2 - I. nadstropje
Apartma ima samo en prostor, v njem sta dve postelji v nadstropju 
(pograd) in raztegljiv kavč.
Primerno za zakonski par z otrokom. Število ležišč: 4

Napotki ob prihodu

- Ob prihodu oddate napotnico za bivanje na recepciji hotela 
HTP Simov zaliv, kjer prejmete ključe apartmaja in vstopnice za 
plažo.  

- Oskrbnik g. Silvijo Bembič je na dan menjave dosegljiv v pizzeriji 
Paradiso (na ploščadi) od 12.00 do 13.00 ure. Kasneje bo dosegljiv 
na telefonu (05) 6419-326 vsak dan od 12.00 do 15.00 ure in od 
20.00 do 21.00 ure.

- Kopanje izven sezone imate zagotovljeno v bazenu Hotela 
Delfin (razen v mesecu januarju, ko je kopanje zagotovljeno 
v Zdravilišču Strunjan).

17

-   H - 126 - Velikost 37 m2
Hišica je lesena in ima poleg kuhinje (=dnevni prostor) dve spalnici. 
V eni spalnici sta dve postelji, v drugi spalnici pa ena postelja. V 
dnevnem prostoru je še raztegljiv kavč trosed. Po navpični lestvi se 
skozi loputo pride v nadstrešni prostor z jogi ležiščem (imenitno za 
mlajše otroke).
Primerno za zakonski par ali družino invalida z otroci (ali vnuki). 
Število ležišč: 5

-   H - 127 - Velikost 37 m2
Hišica je lesena in ima poleg kuhinje (=dnevni prostor) dve spalnici. 
V eni spalnici sta dve postelji, v drugi spalnici pa ena postelja. V 
dnevnem prostoru je še raztegljiv kavč trosed. Po navpični lestvi se 
skozi loputo pride v nadstrešni prostor z jogi ležiščem (imenitno za 
mlajše otroke).
Primerno za zakonski par ali družino invalida z otroci (ali vnuki). 
Število ležišč: 5

-   H - 171 - Velikost 37,80 m2
Hišica je zidana in pritlična. Ima dva prostora: kuhinjo kot dnevni 
prostor (v njem je kavč trosed, z izvlečenjem dobite dodatno ležišče), 
v spalnici so tri postelje.
Skozi atrij dostop za vozičkarje.
Primerno za zakonski par ali družino. Število ležišč: 5

-   H - 174 - Velikost 37,80 m2
Hišica je zidana in pritlična. Ima dva prostora: kuhinjo kot dnevni 
prostor (v njem je kavč trosed, z izvlečenjem dobite dodatno ležišče), 
v spalnici so tri postelje. 
Skozi atrij dostop za vozičkarje.
Primerno za zakonski par ali družino. Število ležišč: 5

Napotki ob prihodu

- Napotnica velja od 12. ure prvega dne do 10. ure zadnjega dne.
- Ob prihodu oddate napotnico za bivanje na recepciji kampa, kjer    
  se prijavite in prejmete ključe hišice ter vstopnice za kopanje. 
- Kopate se lahko v notranjih, v sezoni tudi v zunanjih bazenih.
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- Kopanje v bazenu Zdravilišča Strunjan je vsak dan, tudi ob 
nedeljah in praznikih od 8 do 21 ure. Opozarjamo Vas, da je 
karta veljavna 2 uri 20 minut.

- Kopanje v bazenu Hotela Delfin je vsak dan od 07.00 do 18.30 
ure, avgusta meseca pa od 07.00 do 11.00 in od 16.00 do 18.30 
ure. Bazen čistijo vsakega 1., 11. in 21. v mesecu in je ta dan 
zaprt.

Bivanje v apartmaju

- Vsak apartma ima svoj parkirni prostor v kleti stavbe, kjer so 
apartmaji in so označeni z invalidskim znakom ter številkami kot 
sledi:

Apartmaja B sta nad stopnicami skrajno desno, stavba je zelene 
barve B/12=12, B/26=26

Apartmaji C so nad stopnicami desno v prvi stavbi, roza barve C/
5=5, C/10=10, C/17=17

Apartmaji D so nad stopnicami na levi strani, rumene (bež) barve 
D/1=1, D/4=4, D/9=9

Apartmaji F so nad stopnicami v drugi stavbi, roza barve F/15=51, 
F/16=52, F/17=23, F/18=36.

- Ob prihodu obvezno izpolnite primopredajni zapisnik. V njem 
navedite vse napake, ki ste jih morebiti ugotovili (manjko drobnega 
inventarja, okvare na pohištvu, aparaturah). Če zapisnika ne boste 
izpolnili korektno in bo naslednji koristnik napake ugotovil, ste za 
tako ugotovljene okvare ali manjke odgovorni sami. 

- Vse morebitne okvare na vodovodni in električni napeljavi 
takoj javite oskrbniku gospodu Silviju Bembiču, Bazoviška 
7, Izola na telefon (05) 6419-326 vsak dan od 12.00 do 15.00 
ure in od 20.00 do 21.00 ure.

- Prosimo, da uporabljate v sobi copate, saj tako podaljšamo 
življenjsko dobo parketu. Pohištva nikar ne prestavljate, enako 
velja za TV in drugi inventar.

- V času bivanja prevzemate polno materialno odgovornost 
za opremo in ves inventar v apartmaju kakor tudi za vse 
aparature. 

- Bivanje domačih živali v apartmajih  ni dovoljeno! 
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-   H – 107 – Velikost 46,90 m2
Hišica je enoetažna, zidana; v spodnjem prostoru so sanitarije in 
kuhinja, primerna kot dnevni prostor. V tem prostoru je kavč trosed (z 
izvlečenjem spodnjega dela dobite dodatno ležišče). V zgornjo etažo 
vodijo stopnice, zgoraj sta dve spalnici z zakonskima posteljama.
Primerno za dva zakonska para. Število ležišč: 6

-   H - 117 - Velikost 34,78 m2
Hišica je montažna in prirejena za invalide na vozičku. Poleg 
kuhinje ima dve spalnici: v eni je zakonska postelja, v drugi je 
pograd. 
Primerno za zakonski par ali družino invalida z otroci (ali vnuki). 
Število ležišč: 4

-   H - 118 - Velikost 34,78 m2
Hišica je montažna, poleg kuhinje (=dnevni prostor) ima dve spalnici: 
v eni je zakonska postelja, v drugi sobi je pograd, v dnevnem prostoru  
še kavč kot dodatno ležišče.
Primerno za zakonski par ali družino invalida z otroci (ali vnuki). 
Število ležišč: 5

-   H - 119 - Velikost 34,78 m2
Hišica je montažna, poleg kuhinje (=dnevni prostor) ima dve spalnici: 
v eni je zakonska postelja, v drugi sobi je pograd. V dnevnem prostoru 
je še kavč, ki lahko služi tudi kot dodatno ležišče.
Primerno za zakonski par ali družino invalida z otroci (ali vnuki). 
Število ležišč: 5

-   H - 125 - Velikost 37 m2
Hišica je lesena in primerna za invalide na vozičku. Ima dva 
prostora: spalnico z dvema posteljama ter kuhinjo (=dnevni prostor) 
z raztegljivim kavčem trosedom. Po navpični lestvi se skozi loputo 
pride v nadstrešni prostor z jogi ležiščem (imenitno za mlajše 
otroke).
Primerno za zakonski par ali družino invalida z otroci (ali vnuki). 
Število ležišč: 4
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Odhod

- Dan pred odhodom temeljito očistite vse prostore, posebej še 
hladilnik, ki ga ni potrebno odklopiti. Uporabite čistila, da bo 
apartma bleščeč tudi ob prihodu naslednjega gosta!

- Po 24. členu Zakona o pospeševanju turizma (Ur.l. RS, št. 57/98) 
so invalidne osebe na podlagi članske izkaznice opravičene plačila 
turistične takse.  Neinvalidne osebe plačajo turistično takso na 
recepciji hotela Simonov zaliv.

- Odhod je do 10. ure zadnjega dne.

15

ČATEŽ – HIŠICE V TERMAH ČATEŽ

Lokacija hišic in opremljenost

- V apartmajih je popolna oprema, vključno s TV. Potrebujete le 
posteljno perilo (rjuhe in prevleke za blazine), kuhinjske krpe, 
brisače, čistila in copate. 

- Hišice so praviloma primerne za bivanje 4 oseb. Poleg kavča 
troseda, ki se pretvori v dvojno ležišče, je v nekaterih enotah tudi 
pograd. Te enote so primernejše v primerih, ko društvo napoti tudi 
člane svojega člana, zlasti otroke ali vnuke.

Velikost in opis hišic

-   H - 1 - Velikost  46, 90 m2
Hišica je enoetažna, zidana; v spodnjem prostoru so sanitarije in 
kuhinja, primerna kot dnevni  prostor. V tem prostoru je kavč trosed 
(z izvlečenjem spodnjega dela dobite dodatno ležišče). V zgornjo 
etažo vodijo stopnice,  zgoraj je v predprostoru kavč ter spalnica 
z dvema posteljama.
Primerno za dva zakonska para. Število ležišč: 6

-   H - 2 - Velikost 46,90 m2
Hišica je enoetažna, zidana, v spodnjem prostoru so sanitarije in 
kuhinja, primerna kot dnevni prostor. V tem prostoru je kavč trosed 
(z izvlečenjem spodnjega dela dobite dodatno ležišče). V zgornjo 
etažo vodijo stopnice,  zgoraj je v predprostoru kavč ter spalnica 
z dvema posteljama.
Primerno za dva zakonska para. Število ležišč: 6

-   H - 103 - Velikost 37,80 m2
Hišica je zidana in pritlična. Ima dva prostora: kuhinjo kot dnevni 
prostor (v njem je kavč trosed, z izvlečenjem dobite dodatno ležišče); 
v spalnici so tri postelje.
Primerno za zakonski par ali družino. Število ležišč: 5


