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Razpis počitniških kapacitet 
za ohranjevanje zdravja in 
rehabilitacijo oseb z okvaro 
sluha – poletje 2020

Za poletno sezono 2020 objavljamo razpis za nas-
lednje počitniške kapacitete: 

 • Hotel Fiesa 
 • Počitniški prikolici Fiesa
 • Apartmajska hiša Piran
 • Moravske Toplice – apartmaji 

Rezervacije za Apartmajsko hišo Kranjska Gora 
bodo potekale v skladu z b) točko 8. člena Pravilnika 
o koriščenju in vzdrževanju objektov za ohranjevanje 
zdravja in rehabilitacijo ZDGNS.

Načini, možnosti uporabe in plačilo počitnikova-
nja so podrobno zapisani v nadaljevanju razpisa.

1. Hotel Fiesa 
Fiesa 57, 6330 Piran 

ZDGNS ima na razpolago tri sobe v Hotelu Fiesa, 
katerih cene za člane z okvaro sluha subvencionira 
ZDGNS, in sicer: 

1.  Soba št. 105 (2 ležišči – pogled delno na morje, 
delno na kopno)

2. Soba št. 204 (2 ležišči – pogled na kopno)
3.  Soba št. 401 (2 ležišči - pogled delno na morje, 

delno na kopno)

Vse sobe so dvoposteljne s TWC, televizijo in kli-
matsko napravo. Gluhi in naglušni člani ne plačujejo 
turistične takse! Plačilo zavarovanja gostov je vklju-
čeno v ceno.

Izmene v Hotelu Fiesa potekajo po pravilu: odhod 
do 10. ure zjutraj, prihod po 14. uri. 
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6-dnevni termini društev po posameznih sobah: 

1. SOBA št. 105 (2 ležišči – pogled delno na morje, 
delno na kopno)

Društvo Termin
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 21. 6.–27. 6. 2020
DGN Južne Primorske 27. 6.–3. 7. 2020
DGN Severne Primorske 3. 7.–9. 7. 2020
MDGN Velenje 9. 7.–15. 7. 2020
DGN Posavja Krško 15. 7.–21. 7. 2020
DGN Koroške 21. 7.–27. 7. 2020
MDG Ljubljana 27. 7.–2. 8. 2020
MDGN Slovenske Konjice 2. 8.–8. 8. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 8. 8.–14. 8. 2020
DGN Celje 14. 8.–20. 8. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 20. 8.–26. 8. 2020
DGN Podravja Maribor 26. 8.–1. 9. 2020
DGN Ljubljana 1. 9.–7. 9. 2020

2. SOBA št. 204 (2 ležišči – pogled na kopno)
Društvo Termin
MDG Ljubljana 21. 6.–27. 6. 2020
DGN Koroške 27. 6.–3. 7. 2020
DGN Celje 3. 7.–9. 7. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 9. 7.–15. 7. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 15. 7.–21. 7. 2020
DGN Južne Primorske 21. 7.–27. 7. 2020
DGN Podravja Maribor 27. 7.–2. 8. 2020
DGN Posavja Krško 2. 8.–8. 8. 2020
DGN Severne Primorske 8. 8.–14. 8. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 14. 8.–20. 8. 2020
DGN Ljubljana 20. 8.–26. 8. 2020
MDGN Velenje 26. 8.–1. 9. 2020
MDGN Slovenske Konjice 1. 9.–7. 9. 2020

3. SOBA št. 401 (2 ležišči – pogled delno na morje, 
delno na kopno)

Društvo Termin
DGN Posavja Krško 21. 6.–27. 6. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 27. 6.–3. 7. 2020
DGN Podravja Maribor 3. 7.–9. 7. 2020
MDGN Slovenske Konjice 9. 7.–15. 7. 2020
DGN Ljubljana 15. 7.–21. 7. 2020
MDGN Velenje 21. 7.–27. 7. 2020
DGN Severne Primorske 27. 7.–2. 8. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 2. 8.–8. 8. 2020
MDG Ljubljana 8. 8.–14. 8. 2020
DGN Koroške 14. 8.–20. 8. 2020
DGN Južne Primorske 20. 8.–26. 8. 2020
DGN Celje 26. 8.–1. 9. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 1. 9.–7. 9. 2020
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2. Prikolici v avtokampu Fiesa 
Fiesa 57b, 6330 Piran

Med počitniške zmogljivosti Zveze društev gluhih 
in naglušnih Slovenije spadata tudi dve prikolici s šti-
rimi ležišči v avtokampu Fiesa. Prikolici sta na upo-
rabo v maju, juniju, juliju, avgustu in septembru. 

Izmene v prikolicah potekajo po pravilu: odhod do 
10. ure zjutraj, prihod od 13. do 16. ure.

7-dnevni termini društev po prikolicah: 

PRIKOLICA: MIMOZA (4 ležišča) 
Društvo Termin
DGN Celje 14. 6.–21. 6. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine  21. 6.–28. 6. 2020
DGN Ljubljana 28. 6.–5. 7. 2020
DGN Južne Primorske 5. 7.–12. 7. 2020
MDG Ljubljana 12. 7.–19. 7. 2020
MDGN Slovenske Konjice 19. 7.–26. 7. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 26. 7.–2. 8. 2020
DGN Severne Primorske 2. 8.–9. 8. 2020
DGN Posavja Krško 9. 8.–16. 8. 2020
MDGN Velenje 16. 8.–23. 8. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 23. 8.–30. 8. 2020
DGN Podravja Maribor 30. 8.–6. 9. 2020
DGN Koroške 6. 9.–13. 9. 2020

PRIKOLICA: OLJKA (4 ležišča) 
Društvo Termin
DGN Podravja Maribor 14. 6.–21. 6. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota  21. 6.–28. 6. 2020
DGN Južne Primorske 28. 6.–5. 7. 2020
DGN Posavja Krško 5. 7.–12. 7. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 12. 7.–19. 7. 2020
MDGN Velenje 19. 7.–26. 7. 2020
DGN Severne Primorske 26. 7.–2. 8. 2020
DGN Ljubljana 2. 8.–9. 8. 2020
DGN Celje 9. 8.–16. 8. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 16. 8.–23. 8. 2020
MDGN Slovenske Konjice 23. 8.–30. 8. 2020
DGN Koroške 30. 8.–6. 9. 2020
MDG Ljubljana 6. 9.–13. 9. 2020
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3. Apartmajska hiša Piran
Tomšičeva 29, 6330 Piran 

V Piranu ima Zveza društev gluhih in naglušnih 
apartmajsko hišo s štirimi apartmaji v treh etažah.

V vseh apartmajih so vgrajeni TV-indukcijska zan-
ka za naglušne osebe, svetlobni zvonec za gluhe ose-
be in klimatska naprava.

Izmene v Počitniškem domu v Apartmajski hiši Pi-
ran potekajo po pravilu: odhod do 10. ure zjutraj, pri-
hod od 14. do 17. ure.

7-dnevni termini društev po apartmajih:
 
APARTMA ŠT. 1 (4 ležišča – zakonska postelja in pog-
rad)

Društvo Termin
MDGN Slovenske Konjice 15. 6.–22. 6. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 22. 6.–29. 6. 2020
DGN Južne Primorske 29. 6.–6. 7. 2020
DGN Koroške 6. 7.–13. 7. 2020
DGN Severne Primorske 13. 7.–20. 7. 2020
DGN Posavja Krško 20. 7.–27. 7. 2020
MDG Ljubljana 27. 7.–3. 8. 2020
DGN Celje 3. 8.–10. 8. 2020
MDGN Velenje 10. 8.–17. 8. 2020
DGN Ljubljana 17. 8.–24. 8. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 24. 8.–31. 8. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 31. 8.–7. 9. 2020
DGN Podravja Maribor 7. 9.–14. 9. 2020

 APARTMA ŠT. 2 (4 ležišča – zakonska postelja in pog-
rad) 

Društvo Termin
DGN Koroške 15. 6.–22. 6. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 22. 6.–29. 6. 2020
DGN Celje 29. 6.–6. 7. 2020
DGN Ljubljana 6. 7.–13. 7. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 13. 7.–20. 7. 2020
DGN Severne Primorske 20. 7.–27. 7. 2020
DGN Podravja Maribor 27. 7.–3. 8. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 3. 8.–10. 8. 2020
MDG Ljubljana 10. 8.–17. 8. 2020
DGN Posavja Krško 17. 8.–24. 8. 2020
MDGN Slovenske Konjice 24. 8.–31. 8. 2020
DGN Južne Primorske 31. 8.–7. 9. 2020
MDGN Velenje 7. 9.–14. 9. 2020
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 APARTMA ŠT. 3 (4 ležišča – zakonska postelja in pos-
telji na galeriji)

Društvo Termin
DGN Posavja Krško 15. 6.–22. 6. 2020
DGN Ljubljana 22. 6.–29. 6. 2020
MDGN Slovenske Konjice 29. 6.–6. 7. 2020
DGN Podravja Maribor 6. 7.–13. 7. 2020
DGN Južne Primorske 13. 7.–20. 7. 2020
DGN Celje 20. 7.–27. 7. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 27. 7.–3. 8. 2020
MDG Ljubljana 3. 8.–10. 8. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 10. 8.–17. 8. 2020
MDGN Velenje 17. 8.–24. 8. 2020
DGN Severne Primorske 24. 8.–31. 8. 2020
DGN Koroške 31. 8.–7. 9. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 7. 9.–14. 9. 2020

APARTMA ŠT. 4 (2 ležišči – zakonska postelja)
Društvo Termin
DGN Celje 15. 6.–22. 6. 2020
DGN Južne Primorske 22. 6.–29. 6. 2020
DGN Posavja Krško 29. 6.–6. 7. 2020
MDGN Slovenske Konjice 6. 7.–13. 7. 2020
MDGN Velenje 13. 7.–20. 7. 2020
MDG Ljubljana 20. 7.–27. 7. 2020
DGN Severne Primorske 27. 7.–3. 8. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 3. 8.–10. 8. 2020
 DGN Koroške 10. 8.–17. 8. 2020
DGN Podravja Maribor 17. 8.–24. 8. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 24. 8.–31. 8. 2020
DGN Ljubljana 31. 8.–7. 9. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 7. 9.–14. 9. 2020
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4. Moravske Toplice – apartmaji 
Naravni park Terme 3000, Kranjčeva 12
Apartmajsko naselje Prekmurska vas, Moravske Toplice

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je 
lastnica štirih apartmajev v apartmajskem naselju 
Prekmurska vas v sklopu Naravnega parka Terme 
3000. Apartmajsko naselje sestavljajo hišice z različ-
nimi tipi apartmajev. Apartmaji so:

1. TROBENTICA ŠT. 5 – za 2 osebe, 
2. MARJETICA ŠT. 18 – za 4 osebe, 
3. MARJETICA ŠT. 45 – za 4 osebe,
4. SONČNICA ŠT. 8 – za 5 oseb.

V vseh apartmajih so vgrajeni TV-indukcijska zan-
ka za naglušne osebe, svetlobni zvonec za gluhe ose-
be in klimatska naprava.

Opomba: vsakemu apartmaju pripadata dve vsto-
pnici za kopanje v kopalnem kompleksu Terme 3000.

Ključi apartmajev se dobijo na recepciji hotela Ter-
mal ob predložitvi napotnice Zveze za bivanje v posa-
meznem apartmaju. Prav tako je treba ključe vrniti 
na recepciji. 

Če posameznik izgubi vstopnico za kopališče ali 
ključe, mora v celoti poravnati stroške nakupa nove 
vstopnice ali ključev. 

Izmene potekajo po pravilu: odhod do 10. ure zjut-
raj, prihod po 15. uri.

7-dnevni termini društev po apartmajih: 

1. APARTMA ŠT. 5 – TROBENTICA (2 ležišči)
Društvo Termin
DGN Ljubljana 15. 6.–22. 6. 2020
DGN Severne Primorske 22. 6.–29. 6. 2020
DGN Posavja Krško 29. 6.–6. 7. 2020
MDG Ljubljana 6. 7.–13. 7. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 13. 7.–20. 7. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 20. 7.–27. 7. 2020
DGN Južne Primorske 27. 7.–3. 8. 2020
MDGN Velenje 3. 8.–10. 8. 2020
DGN Podravja Maribor 10. 8.–17. 8. 2020
DGN Koroške 17. 8.–24. 8. 2020
MDGN Slovenske Konjice 24. 8.–31. 8. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 31. 8.–7. 9. 2020
DGN Celje 7. 9.–14. 9. 2020

2. APARTMA ŠT. 8 – SONČNICA (5 ležišč)
Društvo Termin
DGN Južne Primorske 15. 6.–22. 6. 2020
DGN Podravja Maribor 22. 6.–29. 6. 2020
MDGN Velenje 29. 6.–6. 7. 2020
DGN Celje 6. 7.–13. 7. 2020
DGN Posavja Krško 13. 7.–20. 7. 2020
MDG Ljubljana 20. 7.–27. 7. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 27. 7.–3. 8. 2020
DGN Koroške 3. 8.–10. 8. 2020
DGN Severne Primorske 10. 8.–17. 8. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 17. 8.–24. 8. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 24. 8.–31. 8. 2020
DGN Ljubljana 31. 8.–7. 9. 2020
MDGN Slovenske Konjice 7. 9.–14. 9. 2020



8 | Razpis počitniških kapacitet

3. APARTMA ŠT. 18 – MARJETICA (4 ležišča)
Društvo Termin
MDGN Velenje 15. 6.–22. 6. 2020
DGN Celje 22. 6.–29. 6. 2020
MDGN Slovenske Konjice 29. 6.–6. 7. 2020
DGN Ljubljana 6. 7.–13. 7. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 13. 7.–20. 7. 2020
DGN Severne Primorske 20. 7.–27. 7. 2020
DGN Posavja Krško 27. 7.–3. 8. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 3. 8.–10. 8. 2020
MDG Ljubljana 10. 8.–17. 8. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 17. 8.–24. 8. 2020
DGN Koroške 24. 8.–31. 8. 2020
DGN Južne Primorske 31. 8.–7. 9. 2020
DGN Podravja Maribor 7. 9.–14. 9. 2020

4. APARTMA ŠT. 45 – MARJETICA (4 ležišča)
Društvo Termin
MDG Ljubljana 15. 6.–22. 6. 2020
DGN Celje 22. 6.–29. 6. 2020
DGN Posavja Krško 29. 6.–6. 7. 2020
DGN Podravja Maribor 6. 7.–13. 7. 2020
MDGN Velenje 13. 7.–20. 7. 2020
DGN Južne Primorske 20. 7.–27. 7. 2020
MDGN Slovenske Konjice 27. 7.–3. 8. 2020
DGN Ljubljana 3. 8.–10. 8. 2020
DGN Koroške 10. 8.–17. 8. 2020
DOZIS Dolenjske in Bele Krajine 17. 8.–24. 8. 2020
DGN Severne Primorske 24. 8.–31. 8. 2020
Auris – MDGN za Gorenjsko 31. 8.–7. 9. 2020
DGN Pomurja Murska Sobota 7. 9.–14. 9. 2020
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5. Apartmajska hiša Kranjska Gora 
Naselje Slavka Černeta 11, 4280 Kranjska Gora 

V apartmaji hiši je na voljo osem apartmajev. 
1. etaža: Apartma 1 – 4 ležišča
 Apartma 2 – 2 ležišči
 Apartma 3 – 4 ležišča
2. etaža: Apartma 4 – 4 ležišča
 Apartma 5 – 2 ležišči
 Apartma 6 – 4 ležišča
 Apartma 7 – 3 ležišča
 Apartma 8 – 3 ležišča

Vsi apartmaji so opremljeni s TV-sprejemniki in 
svetlobnimi zvonci. 

Izmene v Apartmajski hiši Kranjska Gora potekajo 
po pravilu: odhod do 10. ure zjutraj, prihod od 13. do 
15. ure.

Rezervacije za Apartmajsko hišo Kranjska Gora 
potekajo v skladu z b) točko 8. člena Pravilnika o ko-
riščenju in vzdrževanju objektov za ohranjevanje 
zdravja in rehabilitacijo ZDGNS.

Uporabniki apartma v Apartmajski hiši Kranjska 
Gora rezervirajo na spletni strani ali prek matičnega 
društva:
 • uporabniki, člani društva, lahko posamezni apart-

ma rezervirajo najmanj 3 dni prej in največ 3 me-
sece vnaprej

 • zunanji uporabniki lahko rezervirajo apartma naj-
manj 3 dni prej ali največ 1 mesec vnaprej.
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Način uporabljanja  
počitniških nastanitev 

Med poletno sezono so v počitniških enotah razpi-
sani termini (razen v Kranjski Gori). 

Do subvencionirane cene v počitniških kapacite-
tah so upravičeni samo uporabniki invalidi in njihovi 
ožji družinski člani, ki z letujejo z njim (določilo pra-
vilnika). Podlaga za subvencionirano ceno je potrdilo 
ustreznega organa o okvari sluha. Članska izkaznica 
ni podlaga za izkoriščenje subvencionirane cene.

Uporabniki se na razpis prijavljajo s prijavnim 
listom, ki je del razpisa. Prijavnico lahko uporabni-
ki pošljejo po elektronski pošti, navadni pošti ali 
prek matičnega društva. V prijavnem listu morajo 
biti izpolnjeni vsi podatki. 

ZDGNS bo na podlagi prejetih prijav in meril 
uporabnike porazdelila v skladu z razpisanimi ter-
mini in možnostmi. Pri tem se upoštevajo razpisani 
termini po društvih. 

Prednost koriščenja enot v poletni sezoni imajo 
osebe z okvaro sluha ter zaposleni pri ZDGNS in 
DGN s šoloobveznimi otroki. Pri merilih koriščenja 
se upošteva pogostost uporabe počitniških enot. 

Po opravljeni razporeditvi bo ZDGNS uporabniku 
izdala ponudbo z rokom plačila. Po plačilu ponudbe 
bo ZDGNS uporabniku poslala napotnico, navodila 
za letovanje in račun. 

Če ponudba ne bo plačana v roku, se rezervacija 
samodejno izbriše iz računalniškega programa (10. 
člen pravilnika).

Stornacija bo upoštevana le v primeru pravočasne-
ga obvestila (pred izdajo ponudbe oz. plačila ponud-
be). Po izdaji napotnice in računa je odpoved mogoča 

samo z dokazilom na podlagi pravilnika o koriščenju 
in vzdrževanju objektov za ohranjevanje zdravja 
ZDGNS (bolezen, smrt ali drug primer višje sile – 11. 
člen). 

Morebitne nezasedene termine bo Zveza po izteku 
roka razpisa odprla za proste rezervacije. Interesenti 
bodo lahko počitnikovali v prostih terminih na pod-
lagi vnosa rezervacije prek društva ali samostojne 
rezervacije na spletni strani Zveze in po pogojih, ki so 
določeni v pravilniku. 

Za bivanje v počitniških kapacitetah je obvezen do-
kument potrjena napotnica (vavčer), ki jo izda Zveza. 
Brez napotnice počitnikovanje ni mogoče. V apart-
majih lahko bivajo samo osebe, ki so navedene na 
napotnici. Vsi uporabniki morajo upoštevati hišni 
red, ki je izobešen na vidnih mestih v počitniških 
enotah. V apartmaje ni dovoljeno voditi domačih ži-
vali! Uporabniki, ki ne bodo upoštevali pravil, bodo 
sankcionirani na podlagi Pravilnika o koriščenju po-
čitniških kapacitet in sklepa upravnega odbora. 

Invalidi (osebe z okvaro sluha), ki so člani društev, 
so oproščeni plačila turistične takse, če na recepciji 
predložijo člansko izkaznico. Neinvalidi poravnajo 
turistično takso na recepciji ali v okviru ponudbe.

Način in rok za oddajo prijav na razpis 
V prilogi je prijavnica, ki jo lahko izpolnite in odda-

te po elektronski pošti pocitnikovanje@zveza-gns.si, 
po faksu: 01 500 15 22, po pošti na naslov Zveza dru-
štev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 
1000 Ljubljana ali prek matičnega društva, ki prijavni 
list posreduje na ZDGNS. 

Zadnji rok za oddajo prijave je 15. 5. 2020.

38631
Highlight
Odebelite tekst.



poletje 2020 | 11

Prijavni list za ohranjevanje zdravja  
in rehabilitacijo v počitniških kapacitetah  
ZDGNS – POLETJE 2020
Kot član DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH: 

se prijavljam za bivanje v terminu* od                                          do                                          v

                                                                                                    , apartma št./soba št./prikolica .

Nosilec napotnice:

1. Ime in priimek: 

2. Naslov: 

3. Datum in kraj rojstva:

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

5. Kontaktna številka:                                                          , e-naslov: 

a) možnost doplačila za posteljnino (10 evrov)

b) možnost doplačila za čiščenje (20 evrov)**

Z menoj bodo letovali še: 

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

*upoštevajte razpisane termine za matično društvo
** ustrezno obkrožite 

Opomba:
Navedite vse uporabnike apartmaja! Upoštevajte omejitve števila oseb, ki lahko bivajo v določeni poči-

tniški enoti. 
Prijavni list posredujte po elektronski pošti pocitnikovanje@zveza-gns.si, po faksi: 01 500 15 22, po 

pošti na naslov Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana ali prek matič-
nega društva, ki prijavni list posreduje na ZDGNS.

38631
Sticky Note
Dodajte še eno vrstico, da bodo 4 vrstice za 4 imena prijavljenih poleg nosilca prijave.
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Predstavitev počitniških 
nastanitev Zveze društev  
gluhih in naglušnih Slovenije, 
ki so namenjene ohranjevanju 
zdravja in rehabilitaciji oseb  
z okvaro sluha

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije razpo-
laga z 21 počitniškimi zmogljivostmi, v katerih je 69 
postelj, namenjene pa so letovanju oseb z okvaro slu-
ha iz vse Slovenije. 

Kranjska Gora
V Kranjski Gori ima Zveza apartmajsko hišo v Na-

selju Slavka Černeta blizu ceste Kranjska Gora–Vršič, 
v mirnem predelu, kjer so urejene stanovanjske hiše 
in manjši penzioni. V bližini je trgovski center. Do av-
tobusne postaje je približno 400 metrov. Dom je lepo 
in funkcionalno urejen. Ob njem je parkirišče, na vo-
ljo pa je tudi garaža. Zanj skrbi oskrbnik, ki vas ob 
prihodu sprejeme in uredi vse formalnosti (prevzem 
napotnice, predaja ključev, prijava in odjava). V hiši 
je osem apartmajev, ki so razporejeni v pritličju in 
nadstropju, sejna soba in prostor za športne dejavno-
sti. 

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

tuš kabino. V dnevnem prostoru je kuhinja z jedilno 
mizo, v sobi pa zakonska postelja in pograd. Apartma 
ima iz obeh prostorov izhod na večji pokriti 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. 

Prvo nadstropje:
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 pokriti 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 jedilno 
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mizo, v sobi pa zakonska postelja in pograd. Apartma 
ima iz obeh prostorov izhod na ločena balkona.

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

kabino. V prostoru so kuhinja z jedilno mizo, zakon-
ska postelja in ležišče. Apartma ima izhod na balkon.

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

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

Vsi apartmaji so opremljeni s televizijskimi spreje-
mniki in svetlobnimi zvonci. Med poletno sezono 
Apartmajska hiša Kranjska Gora ni predmet razpisa. 
Rezervacije potekajo enako kot izven razpisov. Upo-
rabniki apartmajev s seboj prinesejo lastno posteljni-
no, brisače in kuhinjske krpe. V apartmaje ni dovo-
ljeno voditi domačih živali!

Moravske Toplice
Zveza je lastnica štirih apartmajev v apartmajskem 

naselju Prekmurska vas, ki leži v Naravnem parku 
Terme 3000. Apartmajsko naselje sestavljajo hišice z 
različnimi tipi apartmajev. Naselje je od hotelov Term 
3000 oddaljeno približno 300 metrov in ima urejeno 
parkirišče. Zdraviliški kompleks poleg hotelov vklju-
čuje športno-rekreacijske površine in igrišče za golf. 
V bližini je več gostinskih in trgovskih lokalov ter po-
šta. Naselje je od Murske Sobote oddaljeno približno 
deset kilometrov. Urejene so avtobusne povezave. Za 
apartmaje skrbita oskrbnika. Uporabniki apartmaja 
se ob prihodu zglasijo na recepciji hotela Termal, 
tam izročijo napotnico in prevzamejo ključe ter vsto-
pnice za kopališče. Na recepciji poskrbijo za prijavo 
in odjavo ter plačilo turistične in promocijske takse. 
Za vsak apartma sta na voljo dve kopalni vstopnici za 
kopalni kompleks Terme 3000. 

Apartmaji so v štirih objektih, imenovanih Sončni-
ca 8, Marjetica 18, Marjetica 45 in Trobentica 5. V 
vseh sta vgrajena televizijska indukcijska zanka za 
naglušne in svetlobni zvonec za gluhe osebe. Ogreva-
jo se z električnimi radiatorji, v njih pa sta grelnik 
tople vode in televizijski sprejemnik. Apartmaji so v 
dveh nivojih, v pritličju in mansardi. Apartmaji so 
opremljeni s klimatsko napravo. 

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

nišo, jedilno mizo in enim ležiščem. V mansar-
dnem delu je kopalnica s tuš kabino in soba, v kate-
ri so zakonska 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 je 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.

Med poletno sezono veljajo sedemdnevni termini 
po društvih. Uporabniki apartmajev s seboj prinese-
jo lastno posteljnino, brisače in kuhinjske krpe. V 
apartmaje ni dovoljeno voditi domačih živali!
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Piran
V Piranu ima Zveza lastno apartmajsko hišo. Stoji v 

mestnem jedru, v bližini piranskih vrat. Do morja je 
približno petdeset metrov, ulice so ozke, deloma as-
faltirane, deloma tlakovane. Parkiranje je urejeno 
zunaj mestnega jedra. Apartmaji so v ozki hiši, v pri-
tličju so sprejemnica za goste in sanitarije, v prvem 
in drugem nadstropju po en apartma, v mansardi pa 
dva apartmaja – eden od njiju ima spalni prostor na 
galeriji.

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 grelnimi telesi in kli-
matskimi napravami. Imajo grelnike tople vode. Za-
nje skrbi oskrbnica, ki goste sprejema na podlagi na-
potnice in uredi prijavo in odjavo. Z garažno hišo For-
nače je dogovorjeno, da so stroški uporabe garažne 

hiše s predložitvijo napotnice subvencionirani. Med 
sezono veljajo sedemdnevni termini po društvih. 
Uporabniki apartmajev s seboj prinesejo lastno pos-
teljnino, brisače in kuhinjske krpe. V apartmaje ni 
dovoljeno voditi domačih živali!

Kompleks Fiesa
Lastnice Kompleksa Fiesa so Zveza društev vojnih 

invalidov Slovenije, Zveza delovnih invalidov Slove-
nije in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. 
Kompleks sestavljata avtokamp in hotel. Zveza ima v 
avtokampu na voljo dve prikolici, v hotelu pa tri sobe.

Avtokamp Fiesa
V avtokampu sta dve prikolici s štirimi ležišči, ki se 

lahko uporabljata od začetka maja do konca sep-
tembra. Med sezono veljajo sedemdnevni termini po 
društvih. Uporabniki prikolic s seboj prinesejo lastno 
posteljnino, brisače in kuhinjske krpe. Ob prikolicah 
je predprostor (baldahin), v katerem so štedilnik, 
hladilnik in delovni pult. V prikolicah je televizijski 
sprejemnik, imajo pa tudi dodaten nadstrešek. Pred 
prikolico je ograjen prostor za mizo, stole in senčnik. 
Ob parceli, kjer stojita prikolici, je parkirni prostor.

Za prikolici skrbi oskrbnica. Za vstop v avtokamp 
je potrebna napotnica, ki jo je potrdila Zveza (vavčer) 
in ki jo uporabniki pustijo v recepciji, v kateri poskr-
bijo za prijavo, odjavo in plačilo turistične in promo-
cijske takse. Oskrbnica po opravljenih formalnostih 
uporabnikom izroči ključe, ob odhodu pa skupaj z 
njimi pregleda stanje v prikolici. V avtokampu, ki je 
blizu morja, so sanitarije s toplo vodo in trgovina. Do 
obale vodi asfaltirana pešpot. Med sezono veljajo se-
demdnevni termini po društvih. V prikolice ni dovo-
ljeno voditi domačih živali!

Hotel Fiesa

Hotel ima pritličje in tri etaže. V pritličju so recep-
cija, kuhinja in večnamenski prostor z jedilnico ter 
zimskim vrtom. V drugih etažah so hotelske sobe s 
sanitarijami. 

V Hotelu Fiesa ima Zveza tri hotelske sobe. Vse so 
opremljene z zakonsko posteljo, kopalnico, televizij-
skim sprejemnikom, telefonom in klimatsko napravo. 

Bivanje v Hotelu Fiesa po subvencionirani ceni je 
mogoče od sredine junija do sredine septembra v 
vnaprej določenih sedemdnevnih terminih. Zunaj 
teh terminov cena bivanja ni subvencionirana. V 
subvencionirano ceno je vključen polpenzion. Za do-
plačilo je mogoče dobiti tudi kosilo. Med sezono ve-
ljajo sedemdnevni termini po društvih.
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pravice in 
dolžnosti pri izvajanju programa 
ohranjevanje zdravja in rehabili-
tacije, tekoče oskrbovanje in upo-
rabo objektov ZDGNS, dolžnosti 
uporabnikov in njihovih družin-
skih članov med bivanjem v posa-
meznih enotah objektov ZDGNS.

2. člen
Ob sprejemanju tega pravilnika 
ima ZDGNS v lasti:
a)  dva objekta apartmajskega tipa, 

in sicer:
 • objekt v Piranu, Tomšičeva 29, 

Piran
 • objekt v Kranjski Gori, naselje 

Slavka Černeta 11, Kranjska Gora
b) prikolici, avtokamp Fiesa
c)  hotel Fiesa (penzionski tip – v 

solasti z dvema drugima inva-
lidskima organizacijama)

d)  štiri apartmaje v Moravskih To-
plicah, naselje Prekmurska vas 

(v nadaljevanju: »enote za oddih 
in ohranjevanje zdravja« ali »eno-
te« ali »kapacitete«)

Namen programa za ohranjevanje 
zdravja in rehabilitacijo po tem 
pravilniku je koriščenje enot za 
oddih, ohranjevanje zdravja in re-
habilitacijo, organizacijo aktivno-
sti za krepitev psihofizičnih spo-
sobnosti, preprečevanje socialne 
izključenosti, medsebojno po-
moč, izvajanje drugih posebnih 
socialnih programov na državni 

in lokalni ravni ter oddajo prostih 
enot pod posebnimi pogoji.

II. UPORABNIKI ENOT

3. člen
Koriščenje enot, opredeljenih v 2. 
členu tega pravilnika, je namenje-
no naslednjim uporabnikom:
a) upravičencem:
 • osebam z okvaro sluha in njiho-

vim svojcem v skupnem gospo-
dinjstvu

 • delavcem in upokojencem 
ZDGNS oz. društev gluhih in 
naglušnih ter njihovim svojcem 
v skupnem gospodinjstvu

b) drugim uporabnikom:
 • svojcem upravičencev iz točke 

a) tega člena, ki z njim ne živijo 
v skupnem gospodinjstvu

 • zunanjim sodelavcem ZDGNS 
in DGN 

 • članom DGN, ki nimajo okvare 
sluha

 • drugim invalidom in invalid-
skim organizacijam ter šolskim 
centrom

 • drugim osebam po posebni 
odobritvi strokovne službe 
ZDGNS

c) zunanjim uporabnikom

(v nadaljevanju: »uporabnik«)

III. STORITVE ENOT

4. člen
V enotah apartmajskega tipa je 
uporabnikom zagotovljena name-
stitev, ki vključuje potrebno opre-
mo za vodenje gospodinjstva.

IV. NAČIN UPORABE ENOT

5. člen
Uporabniki enot ZDGNS morajo 
ravnati kot dobri gospodarji in so 
pri koriščenju enot dolžni upošte-
vati hišni red in navodila za biva-
nje, ki podrobneje določajo način 
in uporabo koriščenja enot. Hišni 
red in navodila za bivanje mora 
ZDGNS zagotoviti v vseh enotah in 
jih izobesiti na vidnem mestu.
V enotah je prepovedano kajenje. 
V enote je prepovedano voditi ma-
le živali oz. hišne ljubljenčke. 
Izvzeti so le registrirani psi po-
močniki. 

V.  ČAS KORIŠČENJA ENOT ZA 
ODDIH IN OHRANJEVANJE 
ZDRAVJA

6. člen

Počitniški objekt Kranjska Gora
Objekt je odprt vse leto.
V mesecih izven glavne sezone se 
izvajajo programi ZDGNS in DGN 
po planu (npr: seminarji, likovna 
kolonija, priprave športnikov, le-
tovanje socialno ogroženih …).
V spomladanskih mesecih se v 
objektu izvajajo vzdrževalna dela 
in generalno čiščenje objekta.

Počitniški objekt Piran
Objekt je odprt vse leto.
V mesecih izven glavne sezone se 
izvajajo programi ZDGNS in DGN 
po planu (npr: seminarji, likovna 
kolonija, priprave športnikov, le-
tovanje socialno ogroženih …).

Na podlagi določil 24. člena Statuta Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, je Upravni odbor ZDGNS na 
svoji seji dne 22.9.2015 sprejel

P R A V I L N I K
O KORIŠČENJU IN VZDRŽEVANJU OBJEKTOV ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN 
REHABILITACIJO Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS)
(v nadaljevanju: »pravilnik«)
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V spomladanskih mesecih se v 
objektu izvajajo vzdrževalna dela 
in generalno čiščenje.

Prikolici Fiesa
Prikolici sta na voljo maja, junija, 
julija, avgusta in septembra.
V aprilu se prikolici pripravita za 
novo sezono, v oktobru pa za zi-
movanje. 

Hotel Fiesa
Hotel ima med letom odprt naje-
mnik, ki ima sklenjeno pogodbo s 
tremi solastniki.
ZDGNS ima na uporabo tri dvop-
osteljne sobe, in sicer: št. 105, št. 
304 in št. 305 od 15. 6. do 15. 9. v 
tekočem letu.
Izven glavne sezone se izvajajo 
vzdrževalna dela po sklepu Uprav-
nega odbora Fiesa.
Spomladi in jeseni se hotel lahko 
uporablja za izvajanje drugih pro-
gramov ZDGNS ali DGN.

Apartmaji v Moravskih Toplicah
Apartmaji se lahko uporabljajo 
vse leto.
V spomladanskih mesecih se v 
apartmajih izvajajo vzdrževalna 
dela in generalno čiščenje.
V mesecih izven glavne sezone 
se izvajajo programi ZDGNS in 
DGN po planu (npr: seminarji, 
likovna kolonija, priprave špor-
tnikov, letovanje socialno ogro-
ženih …).

VI.  POSTOPEK ZA DODELITEV 
PRAVICE KORIŠČENJA 
ENOT ZA ODDIH IN 
OHRANJEVANJE ZDRAVJA

7. člen
Prijave za koriščenje enot zbira 
strokovna služba ZDGNS na podla-
gi spletnega programa »Počitniko-
vanje« vse leto, razen v času glav-
ne sezone, ko se prijave posredu-
jejo matičnemu društvu v roku, ki 
je naveden v razpisu. 

Vsako koledarsko leto, najkasneje 
do 31. marca, strokovna služba 
ZDGNS objavi razpis o koriščenju 
letovanja v poletni sezoni po ter-
minih in ga posreduje v društva. 
Pri oblikovanju predloga za kori-
ščenje enot v poletni sezoni se šte-
vilo kapacitet enakovredno razde-
li med 13 DGN. 
Koriščenje enot v poletni sezoni je 
praviloma omejeno na 7 dni, iz-
ven poletne sezone pa trajanje ni 
omejeno. Izven poletne sezone 
enote obratujejo po razporedu iz 
6. člena pravilnika. 
Prednost koriščenja enot v poletni 
sezoni in v času šolskih počitnic 
imajo osebe z okvaro sluha ter za-
posleni pri ZDGNS in DGN s šolo-
obveznimi otroki.

8. člen
Prijave potekajo:
a)  v času razpisa v elektronski ob-

liki prek matičnega društva
b) izven razpisa v elektronski obli-
ki po spletu:
 • člani društva lahko rezervirajo 

enoto izven razpisanih termi-
nov najmanj tri dni prej in naj-
več 3 mesece vnaprej. 

 • zunanji uporabniki lahko rezer-
virajo enoto izven razpisanih 
terminov najmanj 3 dni prej in 
največ 1 mesec vnaprej.

VII. REZERVACIJA PO SPLETU

9. člen
Rezervacija po spletu poteka na 
podlagi registracije, ki se opravi 
ob prvi prijavi. Osebe z okvaro slu-
ha se registrirajo s številko član-
ske izkaznice in geslom, drugi 
uporabniki pa z uporabniškim 
imenom in geslom, ki ga odobri 
strokovna služba ZDGNS.

VIII. NAČIN PLAČILA

10. člen
Pri rezervaciji prek matičnega 
društva (tj. v času razpisa) ZDGNS 
uporabniku, ki je rezerviral enoto, 
izda račun z rokom plačila. 
Pri rezervaciji po spletu ZDGNS 
uporabniku, ki je rezerviral enoto, 
izda račun z rokom plačila. 
Po plačilu računa ZDGNS uporab-
niku pošlje napotnico in navodila 
za letovanje. 
Če račun ni plačan v roku, se re-
zervacija samodejno izbriše iz ra-
čunalniškega programa. 

11. člen
Če uporabniki koriščenje enote 
prekinejo predčasno ali ne odpo-
vejo koriščenja pred prejemom 
računa, so dolžni v celoti plačati 
račun. Plačilo se stornira v izje-
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mnih primerih, s podanimi 
ustreznimi potrdili (npr. zdravni-
ško potrdilo, smrt ali v primeru 
druge višje sile). 
Če uporabnik predčasno prekine 
letovanje, mora to pravočasno 
sporočiti oskrbniku in ZDGNS.

IX.  OB LIKOVANJE VIŠINE 
PRISPEVKOV ZA KORIŠČENJE 
ENOT

12. člen
Višina prispevka za koriščenje enot 
se oblikuje enkrat na leto. Cenik na 
predlog strokovne službe ZDGNS 
potrjuje Upravni odbor ZDGNS.

13. člen
Prispevek za koriščenje enot se 
obračuna glede na dejansko števi-
lo dni rezervacije. Račune za kori-
ščenje enot po tem pravilniku iz-
daja strokovna služba ZDGNS in 
jih posreduje uporabniku, ki je 
rezerviral enoto.

14. člen
Po 27. členu Zakona o spodbuja-
nju razvoja turizma (Ur. list RS št. 
2/2004 in 57/2012) so invalidne 
osebe oziroma gluhe in naglušne 
osebe na podlagi članske izkazni-
ce invalidske organizacije opro-
ščene plačila turistične takse. 
Druge osebe plačajo turistično ta-
kso oskrbnikom ali na recepciji. 

X.  KORIŠČENJE ENOT ZA 
IZVAJANJE DRUGIH 
PROGRAMOV

15. člen
Enote oziroma objekti ZDGNS se 
med letom uporabljajo tudi za iz-
vajanje drugih posebnih socialnih 
programov za osebe z okvaro slu-
ha, po letnih programih ZDGNS 
in DGN. Čas koriščenja v ta na-
men je opredeljen v 6. členu tega 
pravilnika.
Razpored izvajanja posameznih 
socialnih programov ZDGNS in 
DGN v posameznih enotah izdela 
strokovna služba ZDGNS na podla-
gi prijav.
Prispevki za koriščenje in upora-
bo enot za izvajanje drugih poseb-
nih socialnih programov breme-
nijo program ZDGNS ali DGN in se 
obračunajo z internim nalogom iz 
sredstev programa po Pravilniku 
o finančno materialnem poslova-
nju ZDGNS.

XI.  VODENJE ENOT ZA ODDIH IN 
OHRANJEVANJE ZDRAVJA

16. člen
ZDGNS pridobi in imenuje oskrb-
nike za skrb za uporabnike in za 
vzdrževanje enot. Naloge oskrbni-
ka podrobneje določa medsebojni 
dogovor med oskrbnikom in 
ZDGNS. Skrb nad objekti ZDGNS 

izvaja strokovna služba ZDGNS, 
skupaj z oskrbniki.

17. člen
Oskrbnik je dolžan vsakemu upo-
rabniku enote ZDGNS na dan pri-
hoda (kar je razvidno iz napotni-
ce) po skupnem pregledu prosto-
rov izročiti čiste prostore z opre-
mo ter uporabnike opozoriti na 
skrbno uporabo, vzdrževanje čis-
toče in varčno gospodarjenje po 
določilih hišnega reda oz. navodil 
za bivanje.
Uporabnik mora enoto zapustiti 
čisto. To pomeni, da so očiščeni vsi 
tlaki, očiščeni sanitarni elementi v 
kopalnici, bela tehnika v kuhinji s 
kuhinjsko posodo, izpraznjen in 
očiščen hladilnik. Če oskrbnik 
ugotovi, da uporabnik ni poskrbel 
za čistočo, to sporoči strokovni 
službi ZDGNS, ki lahko uporabniku 
dodatno zaračuna stroške čiščenja. 
V času koriščenja enote je uporab-
nik dolžan dovoliti obisk strokov-
nemu delavcu, ki ga je imenovala 
ZDGNS, vendar le ob navzočnosti 
uporabnika. 
V času bivanja uporabniki prevza-
mejo polno odškodninsko odgo-
vornost za opremo, inventar in 
aparature v enoti, kot je določeno 
v 18. in 19. členu pravilnika. 

18. člen
Za povzročeno škodo, okvaro, 
poškodbo objekta, opreme ali in-
ventarja je uporabnik odško-
dninsko odgovoren, kar pomeni 
plačilo denarnega nadomestila 
za povzročeno škodo (denarno 
nadomestilo je enako nabavni 
vrednosti izgubljenega, uničene-
ga ali kako drugače poškodova-
nega inventarja ali opreme) in 
stalna ali začasna prepoved kori-
ščenja enote v skladu z drugim in 
tretjim odstavkom 19. člena pra-
vilnika. 
Morebitna škoda, poškodovana 
oprema ali kršitev mora biti zabe-
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ležena na posebnem zapisniku, ki 
ga poda oskrbnik. 

XII.  POSLEDICE KRŠENJA 
IN NEUPOŠTEVANJA 
PRAVILNIKA

19. člen
Škodo, ki je v posamezni enoti 
nastala zaradi malomarnosti, ne-
pravilnega ravnanja ali neupošte-
vanja in kršenja hišnega reda in 
navodil za bivanje po 5. členu tega 
pravilnika, je dolžan plačati upo-
rabnik, ki je v napotnici naveden 
kot nosilec napotnice. Zapisnik o 
ugotovljeni škodi sestavi oskrbnik 
in ga posreduje strokovni službi 
ZDGNS takoj po nastanku škode. 
ZDGNS bo škodo obračunala no-
silcu napotnice. 
V primeru neplačila se sprožijo 
ustrezni ukrepi in prepoved pravi-
ce koriščenja enot. 

Uporabniki enote so lahko le ose-
be, ki so navedene na napotnici. 
Če uporabnik ti krši, oskrbnik iz-
polni obrazec za prijavo kršitve in 
ga posreduje strokovni službi 
ZDGNS. Strokovna služba na pod-
lagi zapisnika oskrbnika predlaga 
Upravnemu odboru ZDGNS, da se 
uporabniku za določen čas odvza-
me pravica koriščenja enot. 
Uporabniki enot, ki ne upoštevajo 
določil tega pravilnika oziroma hi-
šnega reda in navodil za bivanje iz 
5. člena pravilnika oziroma jih kr-
šijo, ne morejo več uporabljati 
enot ZDGNS. S tem Upravni odbor 
seznani ZDGNS.

XIII. PRITOŽBENI POSTOPEK

20. člen
Če se uporabnik ne strinja s termi-
nom, ki mu je bil dodeljen na pod-
lagi razpisa, se ima v 8 dneh pravi-

co pritožiti strokovni službi 
ZDGNS. O pritožbi odloča strokov-
na služba ZDGNS, ki s pritožbo se-
znani Upravni odbor.

XIV. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

21. člen
Ta pravilnik sprejme Upravni od-
bor ZDGNS in začne veljati z dnem 
sprejema. Pravilnik dokončno po-
trdi Skupščina ZDGNS. Spremem-
be in dopolnitve tega pravilnika se 
sprejemajo po enakem postopku 
in na enak način kot sam pravil-
nik.

Ljubljana, 22. 9. 2015

Predsednik ZDGNS:
Mladen Veršič
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