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Razpis počitniških kapacitet za 
ohranjevanje zdravja in rehabilitacijo 

oseb z okvaro sluha – poletje 2020 
 

(termini določeni za Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor) 
 
 
 
 
Za poletno sezono 2020 objavljamo razpis za naslednje počitniške kapacitete:  

 

1. Hotel Fiesa  
2. Počitniški prikolici Fiesa 
3. Apartmajska hiša Piran 
4. 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 počitnikovanja 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:  
 

a) Soba št. 105 (2 ležišči – pogled delno na morje, delno na kopno) 
b) Soba št. 204 (2 ležišči – pogled na kopno) 
c) Soba št. 401 (2 ležišči - pogled delno na morje, delno na kopno) 

 
 
Vse sobe so dvoposteljne s TWC, televizijo in klimatsko napravo.  
Turistične takse gluhi in naglušni člani ne plačujejo! 
Plačilo zavarovanja gostov je vključeno v ceno. 
 
Izmene v Hotelu Fiesa potekajo po pravilu: odhod do 10. ure zjutraj, prihod po 14. uri.  
 
6-DNEVNI TERMINI PO POSAMEZNIH SOBAH:  
 

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

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 26. 8.–1. 9. 2020 

 
b) SOBA št. 204 ( 2 ležišči – pogled na kopno) 

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 27. 7.–2. 8. 2020 

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

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 3. 7.–9. 7. 2020 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



2. Prikolici v avtokampu Fiesa  
Fiesa 57b  
6330 Piran 
 
Med počitniške zmogljivosti Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije spadata tudi dve 

prikolici s štirimi ležišči v avtokampu Fiesa. Prikolici sta na uporabo 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 po prikolicah:  

 
PRIKOLICA: MIMOZA (4 ležišča)  

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 30. 8.–6. 9. 2020 

 

PRIKOLICA: OLJKA (4 ležišča)  

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 14. 6.–21. 6. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 je vgrajena TV-indukcijska zanka za naglušne osebe in svetlobni zvonec za 
gluhe osebe ter klimatska naprava. 

 
Izmene v Počitniškem domu v Apartmajski hiši Piran potekajo po pravilu: odhod do 10. ure 
zjutraj, prihod od 14. do 17. ure. 
 
7-dnevni termini po apartmajih: 

 
APARTMA ŠT. 1 (4 ležišča – zakonska postelja in pograd)  

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 7. 9.–14. 9. 2020 

 
 
APARTMA ŠT. 2 (4 ležišča – zakonska postelja in pograd)  

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 27. 7.–3. 8. 2020 

 
APARTMA ŠT. 3 (4 ležišča – zakonska postelja in postelji na galeriji) 

 

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 6. 7.–13. 7. 2020 

 
APARTMA ŠT. 4 (2 ležišči – zakonska postelja) 

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 17. 8.–24. 8. 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Moravske Toplice – apartmaji  
Naravni park Terme 3000, Apartmajsko naselje Prekmurska vas 
Kranjčeva 12, 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 različnimi 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 je vgrajena TV-indukcijska zanka za naglušne osebe in svetlobni zvonec za 
gluhe osebe ter klimatska naprava. 

 
Opomba: vsakemu apartmaju pripadata dve kapalni karti za kopanje v kopalnem kompleksu 
Terme 3000. 
  
Ključi apartmajev se dobijo na recepciji hotela Termal ob predložitvi napotnice Zveze za 
bivanje v posameznem apartmaju. Prav tako je treba ključe vrniti na recepciji.  
Če posameznik izgubi kopalno karto ali ključe, mora v celoti poravnati stroške nakupa nove 
kopalne in ključev.  
 
Izmene potekajo po pravilu: odhod do 10. ure zjutraj, prihod po 15. uri. 
 
7-dnevni termini po apartmajih:  

 
APARTMA ŠT. 5 – TROBENTICA (2 ležišči) 

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 10. 8.–17. 8. 2020 

 

APARTMA ŠT. 8 – SONČNICA (5 ležišč) 

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 22. 6.–29. 6. 2020 

 

APARTMA ŠT. 18 – MARJETICA (4 ležišča) 

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 7. 9.–14. 9. 2020 

 

APARTMA ŠT. 45 – MARJETICA (4 ležišča) 

Društvo Termin 

DGN Podravja Maribor 6. 7.–13. 7. 2020 



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 koriščenju in vzdrževanju objektov za ohranjevanje zdravja in rehabilitacijo 
ZDGNS. 
 
Uporabniki apartma v Apartmajski hiši Kranjska Gora rezervirajo preko spletne stani ali preko 
matičnega društva: 

• uporabniki, člani društva, lahko posamezni apartma rezervirajo najmanj 3 dni prej 
in največ 3 mesece v naprej 

• zunanji uporabniki lahko rezervirajo apartma najmanj 3 dni prej ali največ 1 mesec 
v naprej. 

 

 



Način uporabljanja počitniških nastanitev  

 

Med poletno sezono so v počitniških enotah razpisani termini (razen Kranjska Gora).  
Do subvencionirane cene v počitniških kapacitetah so upravičeni samo uporabniki  invalidi in 

njihovi ožji družinski člani, ki z letujejo z njim (določilo pravilnika). Podlaga za subvencionirano 

ceno je potrdilo ustreznega organa o okvari sluha. Članska izkaznica ni podlaga za izkoriščenje 

subvencionirane cene. 

 

Uporabniki se na razpis prijavljajo preko prijavnega lista, ki je del razpisa. Prijavnico lahko 
uporabniki pošljejo preko elektronske pošte, navadne pošte ali preko matičnega društva. V 
prijavnem listu morajo biti izpolnjeni vsi podatki.  
ZDGNS bo na podlagi prejetih prijav in kriterijev uporabnike porazdelila v skladu z razpisanimi 
termini 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 otroci. Pri kriteriji koriščenja se upošteva pogostost koriščenja 
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.  
V kolikor ponudba v roku ne bo plačana, se rezervacija avtomatično izbriše iz računalniškega 
programa (10. člen pravilnika).  
Stornacija  bo upoštevana le v primeru pravočasnega obvestila (pred izdajo ponudbe oz. plačila 
ponudbe). Po izdaji napotnice in računa je odpoved možna 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 podlagi 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 dokument potrjena napotnica (vavčer), ki jo 

izda Zveza. Brez napotnice počitnikovanje ni mogoče. V apartmajih 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 živali! 

Uporabniki, ki ne bodo upoštevali pravil, bodo sankcionirani na podlagi Pravilnika o koriščenju 

počitniških 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 oddate preko elektronske pošte 
pocitnikovanje@zveza-gns.si, preko faxa: 01 500 15 22, preko pošte na naslov Zveza društev 
gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana ali preko matičnega društva, ki 
prijavni list posreduje na ZDGNS. Zadnji rok za oddajo prijave je 15.5.2020. 

mailto:pocitnikovanje@zveza-gns.si


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 počitniški enoti.  
 
Prijavni list posredujte  preko elektronske pošte pocitnikovanje@zveza-gns.si, preko faxa: 
01 500 15 22, preko pošte na naslov Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 
24, 1000 Ljubljana ali preko matičnega društva, ki prijavni list posreduje na ZDGNS. 

mailto:pocitnikovanje@zveza-gns.si

