
                                                                                                                                                                                        

                                                                                 
 
Odhod:  

 v  ponedeljek, 06. 08. 2018 ob 13.00 s parkirišča pred OŠ Domžale, 
Bistriška cesta 19, 1230 Domžale. 

 
Prihod:  

 v  četrtek, 16. 08. 2018 ob 11.30 na parkirišče pred OŠ Domžale, 
Bistriška cesta 19, 1230 Domžale. 

          
Roditeljski sestanek: 

 v  torek, 12. 06. 2018 ob 17.30 v projekcijski dvorani OŠ VENCLJA 
PERKA v Domžalah. 

                                                                                                        

                         
 
POMEMBNO! 
Prosimo vas, da nam en podpisan izvod pogodbe vrnete ali po pošti na 
naš naslov (ZLRO, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana) ali po faksu 
(01/5132662) ali pa poskeniranega na e-naslov: info@zavod-zlro.si. 
 
 

Za vse morebitne dodatne informacije glede izvedbe letovanj smo vam na 
voljo od torka do četrtka med 9. in 12. uro na tel. 01/51 32 654, ali po 
elektronski pošti: info@zavod-zlro.si, vabimo pa vas tudi k ogledu naše 
spletne strani www.zavod-zlro.si . 
 
 
Hvala za zaupanje  
Zavod za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana, p.o. 

       
 
 
                            
                       
 
 
 
 
 
   
 
 
                 

                                                                                        
 

       
 

                 

           
   Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana 

TEL.: 01/5132-650 
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FB @ZAVODZLRO 

HOSTEL CENTER SAVUDRIJA 
2018 

ŠPORT, ŠPORT, ŠPORT 
TEEN SUMMER 



           
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana 
tel.: 01 5132 650, fax: 01 5132 662 
http://www.zavod-zlro.si, e–mail: info@zavod-zlro.si  
 

 
Spoštovani starši in otroci! 
 
Veseli nas, da ste se odločili za letovanje v Savudriji. Otrokom bomo pripravili zanimiv športni in 
družabni program popestren z vodeno animacijo. Organizirali bomo letovanje, s programom, ki se 
bo izvajal čez dan, večeri pa bodo namenjeni zabavi, igram in plesu. 
 
Hostel Center leži na Savudrijskem polotoku na površini več kot 20.000 m2 in je 15 km oddaljen od 
slovensko-hrvaške meje. Leži neposredno ob morju v zalivu z veliko lastno plažo (morsko dno je 
večinoma prekrito z mivko). Hostel ima 318 ležišč razporejenih v dveh stavbah. Okolica hostla nudi 
obilo sence in prostora za počitek ter igro. Otroci lahko uporabljajo številna igrišča za šport in igro 
(veliko igrišče z igrali, dve igrišči za košarko, odbojko, mali nogomet, odbojko na mivki, tri teniška 
igrišča, mize za namizni tenis idr.). Otroci si lahko brezplačno izposodijo vse športne rekvizite, ki so 
v hostlu na voljo. V hostlu je na voljo več SAT-TV sprejemnikov, DVD, videorekorder in ozvočenje 
za izvedbo zabavnih, kulturnih in plesnih prireditev. V sklopu hostla je tudi interni bife, kjer lahko 
otroci kupijo brezalkoholne pijače, sladoled ter slane in sladke prigrizke.  
 
Na sprehodih po okolici si otroci lahko ogledajo znameniti savudrijski svetilnik, ribiško pristanišče v 
stari Savudriji, na voljo pa je  tudi izlet v Umag z vključujočo vožnjo z ladjico Aquavision ali brez (ta 
storitev ni obvezna in je zanjo potrebno doplačilo 60 HRK). 
 
Naš »delovni« dan bo potekal približno takole: 
7.30  vstajanje in jutranja higiena; 
8.00  zajtrk, urejanje sob in priprava za kopanje; 
9.00  odhod na plažo, kopanje ter ostale aktivnosti ob in v vodi, dopoldanska malica; 
12.00  kosilo; 
13.00  popoldanski počitek; 
14:30  popoldanske interesne dejavnosti, popoldanska malica; 
16.00 kopanje, aktivnosti v vodi; 
19.00 večerja; 
20.00 večerne aktivnosti; 
21.30 priprava na počitek; 
22.00 počitek. 
 
Dogajanje na letovanju boste lahko dnevno spremljali preko novičk in slik na naši spletni strani in 
Facebook strani. 
 
Otroci bodo pred odhodom razporejeni v skupine po spolu in starosti, ki bodo znane dan pred 
odhodom.  Za otroke bodo skrbeli in odgovarjali vzgojitelji-animatorji, člani Kluba vzgojiteljev 
ZLRO, ki so si v okviru programa izobraževanja Kluba vzgojiteljev ZLRO pridobili ustrezna znanja in 
veščine s področja vzgoje, izobraževanja, varnosti in prve pomoči. 

Organizatorji letovanja staršem priporočamo da: 
 skupaj z otrokom pripravite in preverite prtljago (otroci naj poznajo svoje stvari oz. označite 

stvari); 
 poskrbite za pravočasen prihod na zbirno mesto odhoda; 
 če otrok težko prenaša vožnjo z avtobusom, naj pravočasno vzame ustrezno zdravilo proti 

slabosti; 
 predhodno nas obvestite o morebitnih zdravstvenih težavah otroka (alergije, diete, 

zdravstvene posebnosti in ostale posebnosti, ki bodo pomagale pri vodenju in boljšemu 
počutju otroka); 

 kot žepnino dajte svojemu otroku primeren znesek, saj boste s tem preprečili neprijetne 
razlike med otroki (za 10 dni priporočamo znesek 300 do 350 HRK);  

 poskrbite, da bodo otroci (predvsem mlajši) dobili veliko vaše pošte (ker pošta do Savudrije 
hodi približno 5 delovnih dni, priporočamo, da pišete otrokom že pred odhodom oziroma 
daste vaša pisma in kartice za otroka vzgojitelju ob odhodu), lahko pošljete tudi faks; 

 obiskov in telefonskih klicev ne priporočamo, ker so čustvene reakcije otrok zelo različne; 
 v primeru kakršnih koli težav ali potrebe po dodatnih informacijah, vas bomo kontaktirali s 

strani ZLRO, za primer nujnih informacij s strani staršev pa bo pedagoški vodja vsak dan 
med 14. in 15. uro dosegljiv na tel. številko, ki bo objavljena pred odhodom na spletni 
strani – vljudno vas prosimo, da tudi vi prispevate k nemotenemu poteku letovanja ter se 
držite omenjenega časa, prav tako pa prosimo za razumevanje, saj otrok in vzgojiteljev ne 
kličemo k telefonu; 

 ne dopustimo, da bi otrok ob vrnitvi na mesto prihoda čakal na nas.  
 

Otroci ne potrebujejo posteljnine (dobijo jo v hostlu). Odsvetujemo, da imajo s seboj vrednejše 
predmete (mobiteli, prenosni računalniki, računalniške igrice, i-padi  ali druge tablice, i-podi 
oziroma drugi MP3 predvajalniki, CD predvajalniki, drage ure in nakit, drage igrače ipd.). Za  te 
predmete ne bomo odgovarjali! 
 

Kaj otrok potrebuje na letovanju? 
 spodnje perilo, nogavice; 
 kratke hlače, kratke majice, kapo s šiltom ali klobuček; 
 trenirko, vetrovko; 
 manjši nahrbtnik ali torbo za na plažo; 
 brisače (velike in male); 
 kopalke, obutev in po potrebi majico za v vodo;  
 natikače, športne copate, sandale; 
 copate, pižamo; 
 toaletni pribor (milo, zobna ščetka, zobna pasta, glavnik, krema z zaščitnim faktorjem, 

priporočamo tudi Autan, Fenistil ipd.); 
 veljavni potni list ali osebno izkaznico; 
 veljavno zdravstveno kartico; 
 mednarodno zdravstveno kartico; 
 najljubšo igračo, knjigo ali družabno igro; 
 denar (žepnina v HRK v manjših bankovcih - priporočena vsota za 10 dni je 300-350 HRK). 
 

 
Potrudili se bomo, da bo vašemu otroku  lepo in zabavno v naši družbi. Hvala za zaupanje  
 

NASLOV ZA PISANJE: 
HOSTEL CENTER 

ime in priimek otroka 
Savudrija 121H, 52475 Savudrija, Republika Hrvaška 


