V SODELOVANJU Z

POČITNICE 2019
Spoštovani otroci in mladi, starši, stari starši
in vsi ostali prijatelji mladine!
Pred vami je zanimiva ponudba letovanj za otroke ter mladino, ki jih organiziramo v Društvu
prijateljev mladine Škofja Loka v poletnih počitnicah 2019. Skupaj v sodelovanju z Zavodom
za letovanje in rekreacijo otrok bomo izvajali zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in
predvsem zdrave počitniške aktivnosti namenjene otrokom in mladim. Otroci bodo na naših
letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih mentorjev.

Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. DPM Škofja Loka v času poletnih
počitnic 2019 organizira zdravstvena letovanja za otroke in mlade upravnih enot Jesenice,
Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič. Več informacij o izmenah, v katerih so organizirana
zdravstvena letovanja za otroke s stalnim bivališčem v omenjenih upravnih enotah, je na
naslednjih straneh.

KAJ JE ZDRAVSTVENO LETOVANJE?
Zdravstveno letovanje je letovanje, namenjeno vsem otrokom in mladostnikom, ki pogosteje
obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Z nami na lepše! 

KDO JE UPRAVIČEN DO PREDLOGA ZA
ZDRAVSTVENO LETOVANJE?
Do zdravstvenega letovanja je upravičen
otrok oz. mladostnik med 5. in 19. letom
starosti, če je bil v času od preteklega razpisa
(od 16. 2. 2018 do 1. 3. 2019) večkrat bolan
(ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali
če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to
zabeleženo v medicinski dokumentaciji.
Pravico do zdravstvenega letovanja v
organizaciji
DPM
Škofja
Loka
lahko
uveljavljajo otroci in mladostniki s stalnim
bivališčem v upravnih enotah Jesenice, Kranj,
Radovljica, Škofja Loka in Tržič.

KAKO DO ZDRAVSTVENEGA LETOVANJA?
Pogoj za zdravstveno letovanje je zdravstveni
predlog (»Predlog za višinsko ali obmorsko
zdravstveno letovanje«), ki ga lahko pridobite
pri otrokovem oz. mladostnikovem osebnem
zdravniku oz. pediatru. Število zdravstvenih
predlogov je omejeno. Otrok oz. mladostnik
lahko letuje preko zdravstvenega predloga
samo enkrat letno.

CENIK LETOVANJ POLETJE 2019:
VRSTA LETOVANJA

10 dni

7 dni

Zdravstveno letovanje na morju

72,30 €

50,61 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju

330,00 €

231,00 €

---

157,50 €

Letovanja brez zdravstvenega predloga v hribih

V ceno so vključeni polni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

LETOVANJA Z ZDRAVSTVENIM PREDLOGOM

Hostel Center - SAVUDRIJA

TEEN SUMMER – Kaj je to?
Poletje je tu in čas je za morje, prijatelje,
druženje, plažo … Čas je za zabavo! Program
»Teen summer« je namenjen učencem višjih
razredov osnovne šole in srednješolcem, za
katere bodo animatorji pripravili nepozabne
teen-počitnice.

ŽOGA JE SVETOVNA!
TERMIN: 06. 07. – 16. 07. 2019
Kranj, Škofja Loka

POLETNI MEGAMIX
TERMIN: 16. 07. – 26. 07. 2019
Kranj
V

MORSKA PUSTOLOVŠCINA
TERMIN: 26. 07. – 05. 08. 2019
Radovljica, Škofja Loka

MORSKI ROCK'N'ROLL
TERMIN: 15. 08. – 25. 08. 2019
Jesenice, Kranj, Tržič

Z nami na lepše! 

Hostel Šiška Porec - ŠPADICI
v

v

GUSARSKA POSADKA
TERMIN: 19. 07. – 26. 07. 2019
Radovljica

VRTINEC ZABAVE
TERMIN: 02. 08. – 12. 08. 2019
Kranj, Radovljica
V

OLIMPIJSKA DOGODIVŠCINA
TERMIN: 12. 08. – 22. 08. 2019
Kranj, Škofja Loka
V

PARTY POREC
TERMIN: 24. 08. – 01. 09. 2019
Jesenice

Hostel Bežigrad - UMAG
VRTILJAK NORCIJ
V

TERMIN: 19. 07. – 26. 07. 2019
Kranj


MORSKA ZABAVA
TERMIN: 15. 08. – 25. 08. 2019
Škofja Loka

Dom pod obzidjem - PIRAN
ARTFEST
TERMIN: 26. 07. – 05. 08. 2019
Jesenice

FOTOUTRIP
TERMIN: 05. 08. – 15. 08. 2019
Kranj, Škofja Loka

VESOLJE IN ZVEZDE

TERMIN: 15. 08. – 25. 08. 2019
Kranj, Radovljica

MOŽNOST LETOVANJA BREZ ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA Z ODHODOM IZ
LJUBLJANE TUDI V OSTALIH TERMINIH
Več informacij za letovanje brez zdravstenega predloga najdete na:

www.zavod-zlro.si

Z nami na lepše! 

Dom Emavs – ZG. GORJE

KAKO PRIJAVITE OTROKA NA
LETOVANJE?

ŠPORT NA GORSKEM ZRAKU

1.
Izpolnite prijavnico, ki jo dobite v času
uradnih ur na DPM Škofja Loka oz. na spletni
strani: www.dpm-skofjaloka.si. Prijavnico je
potrebno izpolniti in dostaviti na DPM Škofja
Loka (po redni pošti ali pa po e-pošti).

TERMIN: 29. 06. – 06. 07. 2019

Le kdo si ne bi v času počitnic želel privoščiti še
malo potepanja in zabave v osrčju neokrnjene
narave? Športnega duha bomo začinili s polno
mero taborniških veščin, potegavščin in
dogodivščin :) Si za? Pridi z nami na gorski zrak!

JUST SAY IT!
TERMIN: 06. 07. – 13. 07. 2019
Sporazumevajmo se angleško, bodimo aktivni in
raziskujmo preko plesnih, športnih, ustvarjalnih
in raziskovalnih dejavnosti. Premagajmo strah in
brez zadržkov povejmo, kar želimo sporočiti. Naj
klepetanje v angleščini ne bo bav bav - Just say
it!

GOZDNE SKRIVNOSTI
TERMIN: 13. 07. – 20. 07. 2019
Vsi naravoslovni navdušenci, pozor! Pripravili
smo tabor, kjer boste večino časa preživeli v
objemu gozda in narave, ki ga ponujajo Gorje,
Bled ter okolica. Mladeniči in mladenke bomo
raziskovali skrite kotičke, hribčke in doline po
dolgem in po čez. Zvečer pa bomo zakurili ogenj,
prepevali, plesali in opazovali zvezdno nebo.

LAHKIH NOG NAOKROG
TERMIN: 20. 07. – 27. 07. 2019
Gorenjska vasica in prelepa okolica gora nam
ponuja vrsto zanimivih poti in priložnost, da
lahkih nog odkorakamo dogodivščinami naproti.
Teden nam bodo popestrili planinci in plezalci,
nam pokazali uporabne vozle in nas spoznali z
različno opremo, preizkusili in naučili se bomo
prve pomoči ter poiskali številne lepe kotičke
okoliških dolin in vrhov.

2.
V primeru, da boste uveljavljali
subvencijo ZZZS (zdravstveno letovanje), je
potrebno pridobiti Zdravstveni predlog za
višinsko ali obmorsko letovanje pri osebnem
zdravniku otroka oz. mladostnika. Prvo stran
predloga izpolnite starši oz. skrbniki, drugo
stran predloga pa otrokov oz. mladostnikov
osebni zdravnik in kasneje zdravstveni ter
pedagoški delavec na letovanju.
Izpolnjeno prijavnico in zdravstveni
predlog (v primeru uveljavljanja subvencije
ZZZS) pošljete po pošti na naš naslov (naveden
spodaj). V kolikor ne boste uveljavljali
subvencije ZZZS, posredujte na DPM Škofja Loka
samo izpolnjeno prijavnico.
3.

4.
Ko bomo prejeli prijavnico in v primeru
zdravstvenega letovanja tudi zdravstveni
predlog, bomo naredili izračun letovanja in ga
posredovali na Zavod za letovanje in rekreacijo
otrok, oni pa vam bodo poslali pogodbo s
položnico ter zloženko z vsemi informacijami o
letovanju.
5.
V primeru sofinanciranja letovanj s strani
občine, se obrnite na šolsko svetovalno službo
oziroma preverite informacije na spletni strani
DPM Škofja Loka.
Vse podrobnejše informacije so na voljo na naši
spletni ali FB strani, lahko pa nas pokličete ali
kontaktirate po e-pošti.

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 20
4220 Škofja Loka
GSM: 040 33 44 75 (Jelka Jelovšek)
E: dpm.skofjaloka@gmail.com
www.dpm-skofjaloka.si
Društvo prijateljev mladine Škofja Loka

Z nami na lepše! 

