
 

Spoštovani starši in otroci! 

Tudi letos bo Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje  v mesecu  juliju organiziralo zdravstveno letovanje v 

Savudriji. Posredujemo vam informacije o letovanju ter prijavnice. 

Pri koordinaciji sodelujemo tudi šole, število mest za letovanje je  omejeno in enakovredno razporejeno med 

šolami Zgornje Savinjske doline. Zato prosimo zainteresirane, da  najkasneje do 8. 5. 2020 pošljete prijavo 

razredničarki ali šolski svetovalni delavki  mag.Klari Urbanc Kopušar na elektronski naslov:                   

klara.urbanc-kopusar@guest.arnes.si, pošljete sporočilo preko eAsistenta ali pokličete v tajništvo šole. Vljudno 

prosimo, da nas o prijavi obvestite tudi, če boste prijavnico oddali sami. 

Ravnatelj:       

mag. Samo Kramer 

 

O LETOVANJU 

       POGOJI PRIJAVE 

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

skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi. Izbor kandidatov opravijo osebni zdravniki otrok in šolarjev. Po pravilih 

ZZZS naj bi otroku potrdili zdravstveno letovanje, če je v preteklem letu vsaj 2-3 x obiskal zdravnika ali bil 

hospitaliziran.  Letos so lahko vključeni otroci do 19. leta starosti. 

Starši morajo izpolniti  VSE ZAHTEVANE  PODATKE, tudi številko zdravstvene izkaznica, zdravnik pa 

potrditi in žigosati  zdravstveni list. 

Z zdravstvenimi domovi je sklenjen dogovor za brezplačne preglede otrok dogovorjeni 
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     TERMIN in PROGRAM 
 

 Savudrija,  28. JULIJ – 7. AVGUST- HOSTEL ZRLO (Ljubno, Luče, Gornji Grad, Rečica ob Savinji), 

Ta oblika letovanja otrok vključuje polne penzione z malicami in napitki, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader, 

zavarovanje otrok, prevoz  ter materiale za delavnice in aktivnosti. Vse aktivnosti, tečaji in tabori, ki se izvajajo na 

zdravstvenem letovanju  so BREZPLAČNI  - plavalni tečaji /za neplavalce, polplavalce in izpopolnjevalni/, 

zabavne tekmovanja , kvizi, Pokaži, kaj znaš/ , športne dejavnosti /različne športne igre in tekmovanja/, večerne 

aktivnosti /plesi, karaoke, modne revije, izvolitev miss in mistra, pevski večeri…/, izobraževalne dejavnosti 

/ustvarjalne delavnice, šahovski in gledališki tabor, likovna kolonija/ . 

 

  NAČIN PRIJAVE – Zaradi trenutnih izrednih razmer, letos drugače! 

Ker trenutno še ne vemo, ali bodo šole pričele s poukom do 25. junija, je letos način prijave malo spremenjen, 

predvsem za savinjske občine. Možno se je prijaviti: 
 

- neposredno na MDPM Celje 
Starši bodo lahko otroke prijavili neposredno na MDPM Celje, seveda po opravljenem pregledu pri otrokovemu 
zdravniku, kjer jim bodo potrdili zdravstveni list, ki je pogoj za uveljavljanje zdravstvenega letovanja. S tem 
listom se lahko prijavijo na MDPM Celje tako, da nam skopiran zdravstveni list pošljejo po elektronski pošti ali po 
redni pošti. Prijava je sprejeta, ko se plača prvi obrok. 

 
- šolska svetovalna služba                                                                                                                        

(V primeru prijave neposredno MDPM ali preko šolskega dispanzerja, obvestite šolsko svetovalno delavko ali 
razredničarko.) 
 

-  šolski in otroški dispanzer  
  

  

     CENA 
 

Doplačilo za zdravstveno letovanje znaša 122,30 evrov (v primeru, da pridobite potrdilo od zdravnika),  

vključen je tudi prevoz.  

Starši lahko letovanje plačate tudi v treh obrokih in sicer od aprila  do julija. Letovanje pa mora biti plačano do 

odhoda na letovanje. (Dogovor z MDPM Celje –tel. 03 490 91 80, 051 204 134, 041 710 810) 

 

      POMEMBNO 

OTROCI   MORAJO   IMETI  ZA  PRESTOP  MEJE  OSEBNO   IZKAZNICO   ALI   POTNI   LIST.   

V primeru prevelikega števila prijav se običajno poleg mnenja zdravnika upošteva tudi socialni položaj otroka in družine 

(prednost imajo tudi otroci, ki se v lanskem letu niso udeležili zdravstvenega letovanja). 

 

    DODATNA VPRAŠANJA

Za vse informacije se obrnite na MDPM Celje ali na šolsko svetovalno delavko.  

Naslov MDPM Celje: Medobčinsko Društvo Prijateljev Mladine Celje, Kidričeva 3 , 3000 Celje 

Tel : 03 4909180, 041 710810,                        Fax : 034909180 
Elektronski naslov: mdpmcelje1@gmail.com     Spletna stran: www.mdpm-celje.si 
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