
 
 

OBVESTILO  VSEM ČLANOM  DRUŠTEV ILCO  V ZVEZI ILCO SLOVENIJE 
 
Vse člane obveščamo, da imamo v LJUBLJANSKEM  DOMU, Zdraviliški trg 2, Rogaška  Slatina 
dva opremljena apartmaja. Vsak apartma ima dnevno sobo s kuhinjo , spalnico z zakonsko 
posteljo in sanitarije.    S seboj ni potrebno nositi POSTELJNINE!    Brisače, copate,  kuhinjske 
krpe  toaletni papir in vrečke za odpadke morate imeti svoje. Prav tako si morate med 
tednom apartma čistiti sami.  
Plačilni pogoji in termini za koriščenje so navedeni v prilogi. Turistično takso za neinvalide 
vam bomo obračunali na računu. Račun za koriščenje mora biti  poravnan  deset dni pred 
odhodom,  enako tudi članarina do vašega  ILCO  društva. Člani društev imajo pri koriščenju 
apartmaja prednost pred ostalimi nečlani.. 
 
Za dodatne informacije lahko pokličete: 

Helena Brdnik v torek in četrtek od 8. do 11. 
ure in v ponedeljek, sredah in petkih od 12. do 
15. ure 

 
 02/228-22-05 

Milan 
Koren 
 

 
041-921-551   

 

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A  
 

Priimek, ime prosilca  Društvo ILCO  

Naslov   Telefon, mobitel   

Oseba s stomo JA   -  NE     (obkroži)     

Termin:  Nadomestni 2. termin:  

Zap. 
Št. 

Priimek in ime 
(V PREDELNICO VPIŠI VSE OSEBE,KI BODO 

KORISTILE 
APARTMA) 

 

Naslov   

1     

2     

3     

4     

Bivanje v apartmaju je sedemdnevno, in sicer od petka do petka. 

Prijavnice pošljite na naslov:     Zveza ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 2000 MARIBOR  
 do 14. 03. 2022, ne glede na to, za kateri termin se prijavljate.  

 
Komisija za rehabilitacijo se bo sestala 15. 03. 2022 in pregledala vse prispele prijavnice s 
termini, ki bodo dodeljeni v skladu s pravilnikom o uporabi dveh apartmajev v Rogaški Slatini 
za izvajanje programa ohranjanje zdravja Zveze ILCO Slovenije.  O datumu dodelitve 
apartmaja boste pisno obveščeni. VSE OSTALE POTREBNE INFORMACIJE BODO NAVEDENE 
NA NAPOTNICI, ki jo boste prejeli skupaj z obvestilom.  
  VPRAŠALNIK – IZPOLNIJO SAMO OSEBE S STOMO 

Ste koristili apartma v preteklem  letu  ?       DA   –  NE  (Odgovor zaokroži) 

Podatki morajo biti resnični in prijavnica mora biti pravilno izpolnjena. 
 
 
 
 


