PRIJAVNI LIST
za vključitev v posebni socialni program – ohranjevanje zdravja v enotah
pri Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije

UPORABNIK (ime in priimek): ____________________________________
Skupina in odstotek invalidnosti: ______________________
UPORABNIK (obkrožite, obrni list - člen 3.)
A

B

C

D

član društva ______________________________ ,
tel. št. doma ________________, št. GSM ___________________,
e-pošta ________________________________,
s stalnim prebivališčem ______________________________________,
Podpisani prosim za odobritev koriščenja program v (obkroži):
a) Moravske toplice – hiška C1

f) stanovanje v Červarju

b) Čateške toplice:

g) dom »Pri mejašu« Podkoren

hiška 61 ali hiška 182

d) apartma Nerezine Mali Lošinj

c) Kamp Adria Ankaran – hiška S21

h) hotel Fiesa

v času od___________do____________ ali od ___________do___________
Z menoj bodo enoto uporabljali:
/navede se priimek in ime, sorodstveno razmerje ali drugo, starost otrok/
1.
2.
3.
4.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Datum: ________________

Podpis:-________________________
OBRNI

Seznanjen/a sem, da bo ZDCIVS moje osebne podatke uporabila za namene izvajanja posebnega
socialnega programa ohranjevanja zdravja, za izdajo naročilnice za terapije in sofinanciranje
zdravljenja v naravnih zdraviliščih, za vodenje seznama uporabnikov programa, za pripravo poročil za
organe ZDCIVS in za financerje FIHO-a in MDDSZEM, pri čemer bo ZDCIVS izvedla vse tehnične in druge
ukrepe za varstvo mojih osebnih podatkov.

Izvleček Pravilnika o koriščenju enot za ohranjevanje zdravja ZDCIVS
(sprememba sklep UO ZDCIVS z dne 13.12.2018):

III. UPORABNIKI PROGRAMA
3. člen
Koriščenje enot je namenjeno naslednjim uporabnikom:
A.) Upravičencem:
 civilnim invalidom vojn z ožjimi družinskimi člani (ne/zakonski partner, otroci, starši)
oziroma spremljevalcem, do katerega ima pravico invalid z 80 in več % invalidnostjo ali
je star nad 65 let
V primeru nižje invalidnosti ali starosti mora invalid izkazati potrebo po spremljevalcu z
ustreznim zdravniškim potrdilom.
B.) Drugim uporabnikom:
 Svojcem upravičencev iz točke A, ki enoto koristijo brez CIV
 Vdovam/vdovcem po umrlem CIV
 Izrednim članom društev CIV
 Delavcem in upokojencem Zveze in društev z ožjimi družinskimi člani
 Zunanjim sodelavcem Zveze, ki imajo z Zvezo ali društvom sklenjeno ustrezno pogodbo
C.) Drugi:
 Drugim družinskim članom upravičencev iz točke A, ki enoto koristijo brez CIV
 Zunanjim sodelavcem Zveze, ki imajo z Zvezo ali društvom sklenjeno ustrezno pogodbo
 članom drugih invalidskih organizacij iz RS, članom Zvez civilnih invalidov vojn iz tujine
 častnim in podpornim članom
D.) Vsem ostalim do zapolnitve prostih mest.
Takšen je tudi prednostni red pri vključitvi v program.
15. člen
Višina prispevka velja od 1.1. do 31.12. in sicer:
1. za upravičence iz 3. člena točke A (v nadaljnjem besedilu: osnovna cena)
2. za upravičence iz 3. člena točke B - 20% višji prispevek od osnovne cene
3. uporabniki iz 3. člena točke C – 25 % višji prispevek od osnovne cene
4. uporabniki iz 3. člena točke D – glej cenik
5. pri najemu celega Doma »Pri mejašu« na Korenskem sedlu, plača uporabnik tudi
uporabo skupnih prostorov in kuhinje – 20% od cene najema
6. za najem katerekoli enote za manj kot tri nočitve se cena poviša za 20%
7. upravičencem iz 3. člena točka A, ki imajo prihodek na družinskega člana nižji od 300,00
EUR, se za vloge z dokazilom, osnovna cena zniža za 50%.

