
Razpis za uporabo nastanitvenih 
enot za ohranjanje zdravja in 
rehabilitacijo oseb z izgubo 
sluha: božično-novoletni prazniki 
2022/2023 in zimske počitnice 2023

ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE
Drenikova 24, Ljubljana



Razpis se nanaša na naslednje počitniške objekte:

božično-novoletni prazniki 2022/2023:
a) apartmajska hiša Kranjska Gora,
b) apartmaji Moravske Toplice,
c) apartmajska hiša Piran;

zimske počitnice 2023:
a) apartmajska hiša Kranjska Gora,
b) apartmaji Moravske Toplice.

I. NAČIN UPORABE POČITNIŠKIH OBJEKTOV
1. Do subvencionirane cene so upravičene ose-

be z izgubo sluha ter zaposleni delavci in upo-
kojenci ZDGNS in društev.    
Članska izkaznica ni podlaga za uveljavljanje 
subvencionirane cene. Za uveljavljanje sub-
vencionirane cene je potrebno dokazilo o izgu-
bi sluha in plačilo članarine za tekoče leto. Do-
kazilo o izgubi sluha je treba posredovati v ma-
tično društvo. Prav tako se članarina plačuje v 
matičnem društvu. Tako dokazilo o izgubi sluha 
kot plačilo članarine morata biti vnesena v evi-
denco članstva.

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

3. ZDGNS bo na podlagi prejete prijave in upošte-
vanih meril uporabnika obvestila o dodelitvi ter-
mina in mu izdala ponudbo za plačilo počitniko-
vanja. Po prejemu plačila na transakcijski račun 
mu bo poslala napotnico za letovanje in račun. 

Uporabnikom, ki jim termin ne bo dodeljen, bo 
poslala obvestilo o nedodeljenem terminu z 
obrazložitvijo.

4. Rezervacija in letovanje se izvedeta v skladu s 
Pravilnikom o ohranjanju zdravja, rehabilitaciji 
in nastanitveni dejavnosti ZDGNS.

5. Če uporabniki predčasno prenehajo uporablja-
ti enoto ali če ne odpovejo rezervacije pred 
prejemom ponudbe, so dolžni v celoti plačati 
račun. Plačilo se stornira v izjemnih primerih, s 
podanimi ustreznimi potrdili (23. člen Pravilnika 
o ohranjanju zdravja, rehabilitaciji in nastanitve-
ni dejavnosti ZDGNS).

6. V času bivanja v počitniških apartmajih prevza-
me uporabnik polno odškodninsko odgovor-
nost za opremo, inventar in aparature v enoti, 
kot je določeno v 18. in 19. členu pravilnika.

V času razpisa veljajo vsa določila, ki so navedena 
v Pravilniku o ohranjanju zdravja, rehabilitaciji in 
nastanitveni dejavnosti ZDGNS.

Opredelitev uporabnikov je navedena v 6. členu 
Pravilnika o ohranjanju zdravja, rehabilitaciji in 
nastanitveni dejavnosti ZDGNS v rubriki DRUGO.

Obvezna doplačila:
 • doplačilo za čiščenje in razkuževanje 20 evrov.

Dodatne storitve:
 • posteljnina 10 evrov.
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II. TERMINI UPORABE

Termini nastanitev v apartmajski hiši 
Piran, v apartmajski hiši Kranjska Gora in 
v apartmajih Moravske Toplice

Božično-novoletni prazniki 2022/2023:
 • prvi termin: od 24. decembra 2022 do 28. de-

cembra 2022,
 • drugi termin: od 28. decembra 2022 do 2. janu-

arja 2023.

Termini nastanitev v apartmajski hiši 
Kranjska Gora in v apartmajih Moravske 
Toplice

Zimske počitnice 2023
Prvi del zimskih počitnic:
zimske počitnice za območje jugovzhodne Slove-
nije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, 
Kočevje, Osilnica in Kostel), posavske, savinjske, 
koroške, podravske in pomurske regije:
 • prvi termin: od 28. januarja 2023 do 1. februarja 

2023,
 • drugi termin: od 1. februarja 2023 do 5. februar-

ja 2023.

Drugi del zimskih počitnic:
zimske počitnice za območje gorenjske, goriške, 
notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslo-
venske, zasavske in dela jugovzhodne regije – 

Ribnice, Sodražice, Loškega Potoka, Kočevja, 
Osilnice in Kostela:
 • prvi termin: od 5. februarja 2023 do 9. februarja 

2023,
 • drugi termin: od 9. februarja 2023 do 13. febru-

arja 2023.

III. PREDNOSTNA MERILA
Pri izboru se bodo upoštevala naslednja merila: 
 • osebe z izgubo sluha s šoloobveznimi otroki,
 • zaposleni na ZDGNS in v društvih s šoloobve-

znimi otroki,
 • pogostost uporabe počitniških domov v prete-

klih letih,
 • v času zimskih šolskih počitnic se bo upošteva-

la enakomerna porazdelitev po društvih.

IV. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV NA RAZPIS

Prijave se zbirajo na ZDGNS, Drenikova 24, Ljublja-
na, do 10. 11. 2022, na pravilno izpolnjenih prijav-
nih listih in z upoštevanjem razpisanih terminov.
Prijavo lahko pošljete po pošti, po telefaksu na 
številko 01 500 15 22, po elektronski pošti  
pocitnikovanje@zveza-gns.si ali jo oddate v ma-
tičnem društvu, ki jo bo posredovalo na ZDGNS.

Pripravila:
Aleksandra Rijavec, vodja programa ohranjanje 
zdravja in rehabilitacija

Pogoji

mailto:pocitnikovanje@zveza-gns.si


Razpisane enote
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APARTMAJSKA HIŠA KRANJSKA GORA
Naselje Slavka Černeta 11 
4280 KRANJSKA GORA

V domu je osem apartmajev:

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 sta zakonska postelja in pograd. 
Apartma ima iz obeh prostorov izhod na večji pokri-
ti balkon.

Apartma 2; 2 ležišči
Apartma ima en prostor in kopalnico s tuš kabino. V 
skupnem prostoru sta manjša kuhinja z jedilno mizo 
in pograd.

Apartma 3; 4 ležišča
Apartma je v večjem prostoru in ima kopalnico s tuš 
kabino. V skupnem prostoru so večja kuhinja z jedil-
no mizo, zakonska postelja in pograd.
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 vir: Arhiv Turizem Kranjska Gora, foto Janez Šmitek

Kranjska Gora



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 je izhod na večji pokriti balkon.

Apartma 5; 2 ležišči
Apartma ima dva daljša prostora in kopalnico s tuš 
kabino. V enem prostoru je manjša kuhinja z jedilno 
mizo, v drugem pa 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 mizo, 
v sobi pa sta 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 bal-
kon.

Apartma 8; 3 ležišča
V apartmaju sta manjši prostor, v katerem so kuhinja 
z jedilno mizo, zakonska postelja in ležišče ter ko-
palnica s tuš kabino.

Vsi apartmaji so opremljeni s televizijskim sprejem-
nikom in s svetlobnim zvoncem ter imajo urejeno 
centralno ogrevanje in toplo vodo.

Prvo nadstropje:
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http://www.moravske-toplice.com
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Moravske toplice

http://www.moravske-toplice.com


APARTMAJI MORAVSKE TOPLICE
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, imenova-
nih Sončnica 8, Marjetica 18, Marjetica 45 in Trobenti-
ca 5. V vseh sta vgrajena televizijska indukcijska zan-
ka za naglušne in svetlobni zvonec za gluhe osebe. 
Apartmaji, ki se ogrevajo z električnimi radiatorji, v 
njih pa sta grelnik tople vode in televizijski spreje-
mnik, so v dveh nivojih, v pritličju in v mansardi.

Apartma Sončnica 8; 5 ležišč
V pritličju sta predsoba in bivalna soba s kuhinjsko 
nišo, z jedilno mizo ter z enim ležiščem. V mansardi 
sta kopalnica s tuš kabino in soba, v kateri so zakon-
ska postelja in dve ležišči. Apartma ima teraso.

Apartma Marjetica 18; 4 ležišča
V pritličju sta predsoba in bivalna soba s kuhinjsko 
nišo, z jedilno mizo in z raztegljivim ležiščem za dve 
osebi. V mansardi sta kopalnica s tuš kabino in soba 
z zakonsko posteljo. Apartma ima teraso.

Apartma Marjetica 45; 4 ležišča
V pritličju sta predsoba in bivalna soba s kuhinjsko 
nišo, z jedilno mizo in z raztegljivim ležiščem za dve 
osebi. V mansardi 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 ni-
šo, z jedilno mizo in s sedežno garnituro ter kopalni-
ca s tuš kabino. V mansardi na galeriji je soba z za-
konsko posteljo. Apartma ima teraso. 

Ključi apartmajev:
Ključe apartmajev dobite na recepciji hotela Termal 
v naravnem parku Terme 3000 v Moravskih Topli-
cah s predložitvijo osebnega dokumenta in na-
potnice ZDGNS za bivanje v posameznem apart-
maju. Ključe na recepciji tudi vrnete.
Če posameznik izgubi kartico ali ključe, v celoti po-
ravna stroške nakupa nove kartice in ključev.
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Piran



APARTMAJSKA HIŠA PIRAN 
Tomšičeva 29
6330 Piran

ZDGNS ima v Piranu v lasti apartmajsko hišo, v kate-
ri so štirje apartmaji:

Apartma 1; 4 ležišča
Apartma je v prvem nadstropju in ima večji dnevni 
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 2; 4 ležišča
Apartma je v drugem nadstropju in ima večji dnevni 
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 mansardi in ima večji dnevni prostor ter 
kopalnico s tuš kabino. V dnevnem prostoru sta ku-
hinjska niša z jedilno mizo in zakonska postelja. Dve 
ležišči sta na galeriji, ki je sestavni del apartmaja.

Apartma 4; 2 ležišči
Apartma je v mansardi in ima dnevni prostor, kopal-
nico s tuš kabino ter manjšo sobo. V dnevnem pro-
storu je kuhinjska niša z jedilno mizo, v manjši sobi 
pa zakonska postelja.

Vsi apartmaji so opremljeni s televizijskim sprejem-
nikom in s svetlobnim zvoncem ter imajo urejeno 
ogrevanje in toplo vodo.
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Prijavnica
ohranjanje zdravja in rehabilitacija

Prijavnica

A. Uporabnik-nosilec napotnice:
 (ustrezno označite z X)

 oseba z izgubo sluha  zaposleni ali upokojenec društva ali zveze
  drug   podporni uporabnik
  zunanji uporabnik

B. Podatki o uporabniku-nosilcu napotnice:
1. Ime in priimek: 

2. Naslov (ulica, poštna št., naziv pošte): 

3. Datum in kraj rojstva: 

4. Status (gluh, naglušen, gluhoslep, PV, slišeč): 

5. Elektronski naslov: 

6. Kontaktna telefonska številka: 

7. Član društva gluhih in naglušnih: 

C. Osebe, ki letujejo skupaj z uporabnikom-nosilcem napotnice: 

Ime in priimek:
Naslov

(ulica poštna št.,  
naziv pošte)

Datum in kraj rojstva
Status  

(gluh, naglušen,  
gluhoslep, PV, slišeč):

1.

2.

3.

4.

D. Podatki o počitniški enoti in terminu (ustrezno označite z X)

1. Letovati želim v terminu:
  poletne počitnice   zimske počitnice           
  božično-novoletni prazniki   rehabilitacija socialno ogroženih

2. Letovati želim v počitniški enoti:

naziv počitniške enote: številka sobe / apartmaja:

termin: od do
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E.  Uporabljal bom dodatne storitve (ustrezno označite z X)

  doplačilo za posteljnino

F. Izjava o izpolnjevanju pogojev za prijavo
 (vsako navedbo posebej označitie z X)

 Kot uporabnik letovanja:

  potrjujem podatke o otrocih, ki sem jih navedel v prijavnici za letovanje, in jih posredujem kot njihov 
zakoniti zastopnik oziroma jih posredujem v soglasju z njihovim zakonitim zastopnikom;  

  izjavljam, da imam poravnane vse zapadle denarne obveznosti iz naslova letovanja v počitniških enotah 
(npr. plačilo letovanja, stroški odpovedi letovanja, škoda);

  izjavljam, da nimam začasne prepovedi uporabe počitniških enot iz 30. člena pravilnika;
  izjavljam, da imam poravnano članarino za tekoče leto;
  izjavljam, da je kartonu člana priložen dokument o izgubi sluha;
  izjavljam, da sem seznanjen s pravilnikom; 
  izjavljam, da so podatki, navedeni v prijavnici za letovanje, resnični.

G. Izjava uporabnika o varovanju osebnih podatkov
 (vsako navedbo posebej označitie z X)

  soglašam, da ZDGNS osebne podatke, navedene v prijavnici za letovanje, obdeluje za namen letovanja 
v počitniških enotah ZDGNS, kar vključuje vse potrebne postopke v zvezi z dodelitvijo, trajanjem in pre-
nehanjem letovanja ter z uresničevanjem pravic in obveznosti v zvezi s tem;

  soglašam, da ZDGNS pogodbenim izvajalcem, ki izvajajo registracijo letovanj v skladu z veljavno zako-
nodajo s tega področja (recepciji, oskrbniku …), posreduje potrebne osebne podatke v zvezi z letova-
njem; 

  soglašam, da imam pravico kadarkoli preklicati izjavo o varovanju osebnih podatkov s pisno odpovedjo 
na e-naslovu pocitnikovanje@zveza-gns.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se 
na podlagi privolitve izvaja do njenega preklica.

H. Izjava ZDGNS o varovanju osebnih podatkov:
Na zahtevo uporabnika (nosilca napotnice) mu bo ZDGNS omogočila dostop do njegovih osebnih po-
datkov, njihovo spremembo in izbris ali omejitev obdelave v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja po-
dročje varovanja osebnih podatkov. 

 Kraj in datum Podpis uporabnika

mailto:pocitnikovanje@zveza-gns.si

