
Informacije na 03/56 30 248 ali 041 618 414 

P R I J A V N I C A 

ZA LETOVANJE V SAVUDRIJI 
(IZPOLNIJO STARŠI OZ. SKRBNIKI S TISKANIMI 

ČRKAMI) 

 

 

Priimek in ime starša (skrbnika): 

___________________________________ 

Naslov (ulica, poštna številka, pošta) : 
___________________________________ 

e-mail: 

___________________________________ 

telefon: 

_________________________________________ 

Priimek in ime otroka: 
___________________________________ 

Spol    M  Ž   

 

Datum rojstva: 

___________________________________ 

Kraj rojstva: 

________________________________________ 

Stalno bivališče (ulica, poštna št., pošta): 

________________________________________ 

Vrsta in št. osebnega dokumenta: 

________________________________________ 

Otrok bi rad bil v skupini z: 

________________________________________ 

 

Ali zna otrok plavati (obkrožite): 

dobro    slabo     ne zna 

 

Način plačila (obkrožite): 

položnice     e-plačilo    

obroki:   1   2    

 

v ____________, dne________ 

 

Podpis starša: ___________________________ 

 

 

 
 

Hostel Center Savudrija leži v neposredni bližini 

morja  in ima svojo plažo.  Razpolaga s 318 

ležišči, ki so razporejena v 2 do 8 postelje sobe 

s TWC.  

 

Leži na površini več kot 20.000m2, kjer so velike 

travnate površine, otroško igrišče in športna 

igrišča za nogomet, košarko, rokomet, odbojko, 

odbojko na mivki, tenis, namizni tenis idr.  

 

V domu je ambulanta s stalno prisotnostjo 

zdravstvenega osebja.  

 

Gostje hostla so deležni 5 obrokov hrane 

dnevno, neomejenih količin sokov in dnevno 

svežega sadja, brezplačno pa je na voljo tudi 

uporaba različnih športnih rekvizitov in 

pripomočkov.  

 

Otroke spremljajo na letovanju usposobljeni 

spremljevalci 

 

 
 

 

LETOVANJE OTROK 2021 

v Savudriji 

 
Hostel Center 

2. avgust – 12. avgust 2021 
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Društvo prijateljev mladine Trbovlje v 

sodelovanju z Zavodom za letovanje in 

rekreacijo otrok Ljubljana organizira letovanje 

otrok v Hostelu Center v Savudriji 

(www.zavod-zlro.si). Letovanje je namenjeno 

otrokom in mladim od 5. do 14. leta starosti iz 

občine Trbovlje. Prednost imajo otroci, ki jih 

osebni zdravniki na osnovi »Predloga za 

zdravstveno letovanje« napotijo na 

zdravstveno letovanje. Glede na razpoložljiva 

mesta se lahko prijavijo tudi drugi 

zainteresirani otroci. 
 

Kako prijaviti otroka na letovanje: 

Prijavnice lahko prevzamete na: 

sedežu DPM Trbovlje, Trg svobode 11, 1420 Trbovlje 

Prijavnice lahko oddate: 

 na naslovu: Društvo prijateljev 

mladine Trbovlje, Trg svobode 11, 1420 

Trbovlje, 

 Prijave se lahko pošljejo tudi 

skenirane na e – naslov: 

dpm.trbovlje@siol.net 

 

Zadnji rok, ko morajo biti vse prijavnice 

oddane oz. dostavljene, je 9. 7. 2021! 

 

 

Cena letovanja: 

 
- Zdravstveno letovanje 

(na predlog osebnega zdravnika): 

72,30 EUR 

 

- Letovanje 

(brez predloga osebnega 

zdravnika): 330,00 EUR 

 

- sofinanciranje letovanj za 

otroke iz socialno ogroženih 

družin (obvezno osebno na 

društvu) 
 

 

 

V ceno letovanja je vključeno: 10 x polni 

penzion, prevoz z avtobusom na relaciji 

Trbovlje – Savudrija – Trbovlje, spremljevalci 

otrok, zdravstveno osebje, osnovno 

zavarovanje otrok, kulturne, športne, 

zabavne aktivnosti po programu – različne 

delavnice, večerne zabavne in kulturne 

dejavnosti  športne aktivnosti na igriščih, 

tekmovanja, plavalni tečaji in tekmovanje v 

plavanju ipd. 
 

 

 

 

Ko bodo prijavnice zbrane, boste najkasneje do 28.  

julija 2021 prejeli s strani DPM Trbovlje v podpis 

pogodbo in plačilni nalog za plačilo. Letovanje 

mora biti plačano do odhoda na letovanje. 

 

Potrditev prijave, boste prejeli takoj, ko s strani Vlade RS 

in NIJZ prejmemo zeleno luč za izvedbo letovanj. V 

primeru, da zaradi navodil državnih organov v tistem času, 

izvedba letovanja ne bo mogoča, si pridružujemo pravico 

do odpovedi letovanja. 

 

ŠTEVILO PRIJAV JE OMEJENO GLEDE NA 

RAZPOLOŽLJIVE KAPACITETE V LETOVIŠČU! 
 

 

 
 


