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Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Drenikova 24, Ljubljana

Razpis za uporabo nastanitvenih 
enot za ohranjevanje zdravja in 
rehabilitacijo oseb z okvaro sluha:
božično-novoletni prazniki 2020/2021 
in zimske počitnice 2021

Razpis se nanaša na naslednje počitniške objekte:

Božično-novoletni prazniki 2020/2021 
a) Apartmajska hiša Kranjska Gora
b) Moravske Toplice – apartmaji
c) Apartmajska hiša Piran

Zimske počitnice 2021
a) Apartmajska hiša Kranjska Gora
b) Moravske Toplice – apartmaji

I. Način uporabljanja počitniških domov

1. Do subvencionirane cene so upravičene osebe z  
okvaro sluha ter zaposleni delavci in upokojenci 
ZDGNS in društev.  
Članska izkaznica ni podlaga za uveljavljanje sub-
vencionirane cene. Za uveljavljanje subvencioni-
rane cene je potrebno dokazilo o okvari sluha in 
plačilo članarine za tekoče leto. Dokazilo o okvari 
sluha je treba posredovati v matično društvo. Prav 
tako se članarina plačuje v matičnem društvu. Ta-
ko dokazilo o okvari sluha kot plačilo članarine 
mora biti vneseno v evidenco članstva. 

2. Prijava uporabnikov počitniških domov poteka s 
prijavnimi listi, ki so priloženi k razpisu. V prijav-
nih listih morajo biti izpolnjeni vsi podatki. 

3. ZDGNS bo na podlagi prejete prijave in upošteva-
nih meril uporabnika obvestila o dodelitvi termina 
in mu izdala ponudbo za plačilo počitnikovanja. 

4. Po prejemu plačila na TRR ZDGNS bo ZDGNS upo-
rabniku poslala napotnico za letovanje in račun. 
Uporabnikom, ki jim termin ne bo dodeljen, bo 
ZDGNS poslala obvestilo o nedodeljenem terminu 
z obrazložitvijo.

5. Rezervacija in letovanje se izvedeta v skladu s Pra-
vilnikom o koriščenju in vzdrževanju objektov za 
ohranjevanje zdravja ZDGNS.

6. Če uporabniki predčasno prenehajo uporabljati 
enoto ali če ne odpovejo uporabe pred prejemom 
ponudbe, so dolžni v celoti plačati račun. Plači-
lo se stornira v izjemnih primerih, s podanimi 
ustreznimi potrdili (11. člen Pravilnika o korišče-
nju in vzdrževanju objektov in ohranjevanje zdrav-
ja ZDGNS). 

7. V času bivanja v počitniških apartmajih prevzame 
uporabnik polno odškodninsko odgovornost za 
opremo, inventar in aparature v enoti, kot je to do-
ločeno v 18. in 19. členu Pravilnika. 

V času razpisa veljajo vsa določila, ki so navedena 
v Pravilniku o koriščenju in vzdrževanju objektov za 
ohranjevanje zdravja in rehabilitacijo ZDGNS. 

Opredelitev uporabnikov je navedena v 3. členu 
Pravilnika o koriščenju in vzdrževanju objektov za 
ohranjevanje zdravja in rehabilitacijo ZDGNS.

Drugo:
 • obvezno doplačilo za razkuževanje: 10 EUR
 • obvezno doplačila za čiščenje: 20 EUR
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II. Termini uporabe

Termini za nastanitev v Apartmajski hiši 
Piran in Apartmajski hiši Kranjska Gora ter 
v apartmajih Moravske Toplice

Božično-novoletni prazniki 2020/2021
1. termin:  od 25. do 30. decembra 2020,
2. termin: od 30. decembra 2020 do 3. januarja  2021.

Termini za nastanitev v Apartmajski hiši 
Kranjska Gora in apartmajih Moravske 
Toplice

Zimske počitnice 2021 – 1. del
Zimske počitnice za območje jugovzhodne Slove-

nije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, 
Kočevje, Osilnica in Kostel) ter Koroške, Podravske, 
Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije:

1. termin: od 13. do 17. februarja 2021,
2. termin: od 17. do 21. februarja 2021.

Zimske počitnice 2021 – 2. del
Zimske počitnice za območje Gorenjske, Goriške, 

Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjesloven-
ske in Zasavske statistične regije ter občin jugovzho-
dne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Ko-
čevje, Osilnica in Kostel:

3. termin: od 21. februarja 2021 do 24. februarja 2021,
4. termin: od 24. februarja 2020 do 28. februarja 2021

III. Prednostna merila

Pri izboru se bodo upoštevala naslednja merila: 
 • osebe z okvaro sluha s šoloobveznimi otroki, 
 • zaposleni pri ZDGNS in v društvih s šoloobveznimi 

otroki,
 • pogostost uporabe počitniških domov v preteklih 

letih, 
 • času zimskih šolskih počitnic se bo upoštevala 

enakomerna porazdelitev po društvih. 

IV. Način in rok za oddajo prijav na razpis

Prijave se zbirajo na ZDGNS, Drenikova 24, Lju-
bljana, do 22. 11. 2020, na pravilno izpolnjenih pri-
javnih listih, ob upoštevanju razpisanih terminov.  

Prijave lahko pošljete po pošti, telefaksu na 
številko 01 500 15 22, na elektronski naslov  
pocitnikovanje@zveza-gns.si ali jih oddate v matič-
nem društvu, ki bo prijavo posredovalo na ZDGNS.

Pripravila:
Aleksandra Rijavec Škerl, vodja programa ohranjeva-
nje zdravja in rehabilitacija
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Razpisane enote
APARTMAJSKA HIŠA KRANJSKA GORA 
Naselje Slavka Černeta 11 
4280 KRANJSKA GORA 

V domu je osem apartmajev:

Apartma 1, 4 ležišča
V apartmaju sta dva ločena prostora in kopalnica 

s tuš kabino. V dnevnem prostoru je kuhinja z jedil-
no mizo, v sobi pa sta zakonska postelja in pograd. 
Apartma ima iz obeh prostorov izhod na večji pokrit 
balkon. 

Apartma 2, 2 ležišči
Apartma ima en prostor in kopalnico s tuš kabino. 

V skupnem prostoru sta manjša kuhinja z jedilno mi-
zo in pograd. 

Apartma 3, 4 ležišča
Apartma je v večjem prostoru in ima kopalnico s 

tuš kabino. V skupnem prostoru so večja kuhinja z 
jedilno mizo, zakonska postelja in pograd. 

Apartma 4, 4 ležišča
V apartmaju sta dva ločena prostora in kopalnica s 

tuš kabino. V dnevnem prostoru je kuhinja z jedilno 
mizo, v sobi pa sta zakonska postelja in pograd. Iz 
obeh prostorov v apartmaju je izhod na večji pokrit 
balkon.

Apartma 5, 2 ležišči
Apartma ima dva daljša prostora in kopalnico s tuš 

kabino. V enem je manjša kuhinja z jedilno mizo, v 
drugem sta dve ležišči.

Apartma 6, 4 ležišča
V apartmaju sta dva ločena prostora in kopalnica 

s tuš kabino. V dnevnem prostoru je kuhinja z jedil-
no mizo, v sobi pa sta zakonska postelja in pograd. 
Apartma ima iz obeh prostorov izhod na ločena bal-
kona.

Apartma 7, 3 ležišča
Apartma je v večjem prostoru in ima kopalnico s 

tuš kabino. V prostoru so kuhinja z jedilno mizo, za-
konska postelja in ležišče. Apartma ima izhod na bal-
kon.

Apartma 8, 3 ležišča
V apartmaju sta manjši prostor, v katerem so ku-

hinja z jedilno mizo, zakonska postelja in ležišče, ter 
kopalnica s tuš kabino.

Vsi apartmaji so opremljeni s televizijskimi spre-
jemniki in svetlobnimi zvonci ter imajo urejeno cen-
tralno ogrevanje in toplo vodo

Razpis
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Prijavni list za program ohranjevanja zdravja  
in rehabilitacijo KRANJSKA GORA,  
božično-novoletni prazniki 2020/2021

Kot član DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH:  ,

se prijavljam za bivanje v terminu (obkroži):

 1. termin: 25. 12. 2020–30. 12. 2020

 2. termin: 30. 12. 2020–3. 1. 2021

v apartma št. .

Nosilec napotnice:

1. Ime in priimek: 

2. Naslov: 

3. Datum in kraj rojstva:

4. Status (gluh, naglušen, gluhoslep …): 

5. Kontaktna številka:                                                          , e-naslov: 

Z menoj bodo letovali še: 

Ime in priimek Naslov Datum in kraj rojstva Status (gluh, naglušen, 
gluhoslep, slišeč)

*Upoštevajte omejeno število oseb, ki lahko bivajo v apartmaju.

 Datum: Podpis:  

Prijave lahko pošljete po pošti, telefaksu na številko 01 500 15 22, na elektronski naslov 
pocitnikovanje@zveza-gns.si ali jih oddate v matičnem društvu, ki bo prijavo posredovalo na ZDGNS.
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Prijavni list za program ohranjevanja zdravja  
in rehabilitacijo KRANJSKA GORA,  
zimske počitnice 2021

Kot član DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH:  ,

se prijavljam za bivanje v terminu (obkroži):

 1. termin 13. 2.–17. 2. 2021 2. termin 17. 2.–21. 2. 2021

 3. termin 21. 2.–24. 2. 2021 4. termin 24. 2.–28. 2. 2021

v apartma št. .

Nosilec napotnice:

1. Ime in priimek: 

2. Naslov: 

3. Datum in kraj rojstva:

4. Status (gluh, naglušen, gluhoslep …): 

5. Kontaktna številka:                                                          , e-naslov: 

Z menoj bodo letovali še: 

Ime in priimek Naslov Datum in kraj rojstva Status (gluh, naglušen, 
gluhoslep, slišeč)

*Upoštevajte omejeno število oseb, ki lahko bivajo v apartmaju.

 Datum: Podpis:  

Prijave lahko pošljete po pošti, telefaksu na številko 01 500 15 22, na elektronski naslov 
pocitnikovanje@zveza-gns.si ali jih oddate v matičnem društvu, ki bo prijavo posredovalo na ZDGNS.
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MORAVSKE TOPLICE – apartmaji 
Naravni park Terme 3000
Kranjčeva 12
Apartmajsko naselje Prekmurska vas

Zveza je lastnica štirih apartmajev v apartmajskem 
naselju Prekmurska vas, ki leži v Naravnem parku 
Terme 3000. Apartmaji so v štirih objektih, imeno-
vanih Sončnica 8, Marjetica 18, Marjetica 45 in Tro-
bentica 5. V vseh sta vgrajena televizijska indukcijska 
zanka za naglušne in svetlobni zvonec za gluhe ose-
be. Apartmaji, ki se ogrevajo z električnimi radiator-
ji, v njih pa sta grelnik tople vode in televizijski spre-
jemnik, so v dveh nivojih, v pritličju in mansardi.

Apartma Sončnica 8, 5 ležišč
V pritličju so predsoba, bivalna soba s kuhinjsko 

nišo, jedilno mizo in enim ležiščem. V mansardnem 
delu je kopalnica s tuš kabino in soba, v kateri so za-
konska postelja in dve ležišči. Apartma ima teraso.

Apartma Marjetica 18, 4 ležišča
V pritličju so predsoba, bivalna soba s kuhinjsko 

nišo, jedilno mizo in raztegljivim ležiščem za dve 

osebi. V mansardnem delu sta kopalnica s tuš kabino 
in soba z zakonsko posteljo. Apartma ima teraso.

Apartma Marjetica 45, 4 ležišča
V pritličju so predsoba, bivalna soba s kuhinjsko 

nišo, jedilno mizo in raztegljivim ležiščem za dve 
osebi. V mansardnem delu sta kopalnica s tuš kabino 
in soba z zakonsko posteljo. Apartma ima teraso. 

Apartma Trobentica 5, 2 ležišči
V pritličju so predsoba, bivalna soba s kuhinjsko 

nišo, jedilno mizo in sedežno garnituro ter kopalnica 
s tuš kabino. V mansardnem delu oziroma na galeriji 
je soba z zakonsko posteljo. Apartma ima teraso. 

Ključi apartmajev: 
Ključe apartmajev dobite na recepciji Hotela Ter-

mal v Naravnem parku Terme 3000, Moravske To-
plice, ob predložitvi napotnice ZDGNS za bivanje v 
posameznem apartmaju in predložitvi osebnega do-
kumenta. Ključe na recepciji tudi vrnete. 

Če posameznik izgubi kartico ali ključe, v celoti 
poravna stroške nakupa nove kartice in ključev.
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Prijavni list za program ohranjevanja zdravja  
in rehabilitacijo MORAVSKE TOPLICE,  
božično-novoletni prazniki 2020/2021

Kot član DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH:  ,

se prijavljam za bivanje v terminu (obkroži):

 1. termin 25. 12. 2020–30. 12. 2020

 2. termin 30. 12. 2020–3. 1. 2021

v apartma št. .

Nosilec napotnice:

1. Ime in priimek: 

2. Naslov: 

3. Datum in kraj rojstva:

4. Status (gluh, naglušen, gluhoslep …): 

5. Kontaktna številka:                                                          , e-naslov: 

Z menoj bodo letovali še: 

Ime in priimek Naslov Datum in kraj rojstva Status (gluh, naglušen, 
gluhoslep, slišeč)

*Upoštevajte omejeno število oseb, ki lahko bivajo v apartmaju.

 Datum: Podpis:  

Prijave lahko pošljete po pošti, telefaksu na številko 01 500 15 22, na elektronski naslov 
pocitnikovanje@zveza-gns.si ali jih oddate v matičnem društvu, ki bo prijavo posredovalo na ZDGNS.
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8 | Iz sveta tišine – priloga



Prijavni list za program ohranjevanja zdravja  
in rehabilitacijo MORAVSKE TOPLICE,  
zimske počitnice 2021

Kot član DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH:  ,

se prijavljam za bivanje v terminu (obkroži):

 1. termin 13. 2.–17. 2. 2021 2. termin 17. 2.–21. 2. 2021

 3. termin 21. 2.–24. 2. 2021 4. termin 24. 2.–28. 2. 2021

v apartma št. .

Nosilec napotnice:

1. Ime in priimek: 

2. Naslov: 

3. Datum in kraj rojstva:

4. Status (gluh, naglušen, gluhoslep …): 

5. Kontaktna številka:                                                          , e-naslov: 

Z menoj bodo letovali še: 

Ime in priimek Naslov Datum in kraj rojstva Status (gluh, naglušen, 
gluhoslep, slišeč)

*Upoštevajte omejeno število oseb, ki lahko bivajo v apartmaju.

 Datum: Podpis:  

Prijave lahko pošljete po pošti, telefaksu na številko 01 500 15 22, na elektronski naslov 
pocitnikovanje@zveza-gns.si ali jih oddate v matičnem društvu, ki bo prijavo posredovalo na ZDGNS.
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APARTMAJSKA HIŠA PIRAN 
Tomšičeva 29
6330 Piran

V Piranu ima ZDGNS v lasti apartmajsko hišo, v ka-
teri so štirje apartmaji:

Apartma 1, 4 ležišča
Apartma je v prvem nadstropju in ima večji dnevni 

prostor ter kopalnico s tuš kabino. V večjem prostoru 
sta kuhinjska niša z jedilno mizo in spalni del, v kate-
rem sta zakonska postelja in pograd.

Apartma 2, 4 ležišča
Apartma je v drugem nadstropju in ima večji dnev-

ni prostor ter kopalnico s tuš kabino. V dnevnem pro-
storu sta kuhinjska niša z jedilno mizo in spalni del, v 
katerem sta zakonska postelja in pograd.

Apartma 3, 4 ležišča
Apartma je v mansardnem delu in ima večji dnev-

ni prostor ter kopalnico s tuš kabino. V dnevnem pro-
storu sta kuhinjska niša z jedilno mizo in zakonska 
postelja. Dve ležišči sta na galeriji, ki je sestavni del 
apartmaja.

Apartma 4, 2 ležišči
Apartma je v mansardnem delu in ima dnevni 

prostor, kopalnico s tuš kabino ter manjšo sobo. V 
dnevnem prostoru je kuhinjska niša z jedilno mizo, 
v manjši sobi pa zakonska postelja. 

Vsi apartmaji so opremljeni s televizijskimi spreje-
mniki in svetlobnimi zvonci ter imajo urejeno ogre-
vanje in toplo vodo.
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Prijavni list za program ohranjevanja zdravja  
in rehabilitacijo PIRAN,  
božično-novoletni prazniki 2020/2021

Kot član DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH:  ,

se prijavljam za bivanje v terminu (obkroži):

 1. termin 25. 12. 2020–30. 12. 2020

 2. termin 30. 12. 2020–3. 1. 2021

v apartma št. .

Nosilec napotnice:

1. Ime in priimek: 

2. Naslov: 

3. Datum in kraj rojstva:

4. Status (gluh, naglušen, gluhoslep …): 

5. Kontaktna številka:                                                          , e-naslov: 

Z menoj bodo letovali še: 

Ime in priimek Naslov Datum in kraj rojstva Status (gluh, naglušen, 
gluhoslep, slišeč)

*Upoštevajte omejeno število oseb, ki lahko bivajo v apartmaju.

 Datum: Podpis:  

Prijave lahko pošljete po pošti, telefaksu na številko 01 500 15 22, na elektronski naslov 
pocitnikovanje@zveza-gns.si ali jih oddate v matičnem društvu, ki bo prijavo posredovalo na ZDGNS.
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