
 
LETOVANJE  OTROK – KRK 2015 

 

Zveza prijateljev mladine Domžale, Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale kot organizator vabi 

na letovanje vse  šoloobvezne otroke, ki obiskujejo osnovne šole v Občinah Domžale, Trzin, 

Mengeš, Lukovica in Moravče. 

Možnost prijave na letovanje imajo vsi šoloobvezni otroci iz zgoraj omenjenih občin in 

sicer do zasedbe mest po izmenah. 

 

Termini so:   1. izmena:  29. 06. 2015   do   09. 07. 2015       -    45 mest 

                       2. izmena:  09. 07. 2015   do   19. 07. 2015       -   45 mest 

                      3. izmena:  19. 07. 2015   do   29 .07. 2015       -    45 mest 

                      4. izmena:  29. 07. 2015   do   08. 08. 2015       -    45 mest 

 

Otroci bodo nastanjeni v Domu domžalskih otrok, Ul. Lišina 10, Vantačiči, 51511 Malinska, 

Hrvaška,  izvajalec letovanja je podjetje Leštan & Leštan d.o.o., šport, turizem in rekreacija. 

 

Cena 10 dnevnega letovanja je 330,00 €. 

Znesek bo mogoče plačati v 3 (treh) enakih obrokih po 110,00 EUR. 

 

ZDRAVSTVENO LETOVANJE 

Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo  le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski 

dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v času od preteklega zapisa) 

ali so bili pogosteje bolni (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v času od 

preteklega zapisa).   

Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z 

atopijskim dermatitisom, skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi.  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije subvencionirana letovanje in sicer v znesku 

25,00 €/ na dan oz. 250,00 €/za 10 dni. 

Prispevek staršev ali skrbnikov je 80,00 EUR/ po osebi/za 10 dni. 

 

Znesek bo mogoče plačati v 2 (dveh) enakih obrokih po 40,00 EUR. 

 

Letovanje mora biti plačano do odhoda. 

 
Za več informacij nas lahko pokličete na telefon številka: 041 728 179 ali na telefonsko 

številko: 01/721 27 91, vsako sredo med 1600  in 1800 uro oziroma pišete  na naš e-naslov: 

zpm.domzale@siol.net. 

Prijavnico najdete tudi na naši spletni strani:  www.zpm-domzale.si  ali jo osebno prevzamete 

v naši pisarni, v času uradnih ur oziroma na OŠ, ki jo obiskuje vaš otrok. 

Izpolnjeno prijavnico (zgornji del izpolnite sami, spodnji del izpolni osebni zdravnik otroka – iz 

teh podatkov bo razvidno ali otrok izpolnjuje kriterije za sofinanciranje s strani ZZZS) lahko 

osebno oddate v naši pisarni v času uradnih ur  oziroma v naš poštni nabiralnik pred vhodom 

v Domžalski dom, Ljubljanska 58, 1230 Domžale ali jo pošljete po pošti.  

Prijavnice sprejemamo do zasedbe mest. Po prejemu prijavnice se s starši /skrbniki/rejniki 

prijavljenega otroka sklene pogodba. 

 

Ema Škrjanc Ogorevc 

predsednica ZPM Domžale 
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