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PRIJAVA ZA LETOVANJE 
(izpolnijo starši oz. skrbnik s tiskanimi črkami) 

 

TERMIN LETOVANJA (označite z x):          3. 7. – 13. 7. 2019     ali      30. 7. – 9. 8. 2019 
 

PODATKI O OTROKU 

Priimek in ime otroka   Spol        M        Ž 

Datum rojstva  Državljanstvo  

V kolikor otrok nima slovenskega državljanstva, navedite vrsto in št. identifikacijskega dokumenta: 

Vrsta dokumenta (obkrožite številko): 

1.  Osebna izkaznica          2.  Potni list Št. identifikacijskega dokumenta:          

Šola oz. vrtec   Razred  

Stalno prebivališče: 

Naslov in hišna številka    Poštna številka   

Kraj  Občina  Upravna enota  
 

 

POSEBNOSTI OTROKA 

Kot starš oz. skrbnik vas v namen možnosti omogočanja ustreznega letovanja otroka obveščam o posebnostih 
navedenega otroka: 
Otrok s posebnimi potrebami, npr. disleksija, ADHD (obvezna predložitev kopije odločbe in strokovno mnenje): 
 

Zahtevnejše zdravstvene potrebe, npr. sladkorna bolezen (preostale zdravstvene težave boste lahko opisali v nadaljevanju 
prijave): 
 

V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega 
letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti. 

Morebitne želje za razvrstitev v skupino 

Otrok želi biti v skupini skupaj z (navedite imena in priimke otrok): 
a) otroci morajo biti istega spola, izjema so predšolske skupine; b) največ leto in pol starostne razlike; 

c) največ dve imeni, oštevilčena po pomembnosti (prednost imajo vzajemne želje) 

1.  2.  
 

 
PODATKI O STARŠIH oz. SKRBNIKIH 

1. starš/skrbnik  2. starš/skrbnik 

   
(priimek in ime)  (priimek in ime) 

   
(številka mobilnega telefona)  (številka mobilnega telefona) 

   
(E- pošta)  (E- pošta) 

Želim, da me ZPM Lj. Vič-Rudnik na navedeni e-naslov obvešča o letovanjih za otroke in mladostnike ZPM Lj. Vič-Rudnik. 

DA                         NE 
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ZDRAVSTVENI PODATKI O OTROKU 
(izpolnijo starši oz. skrbnik s tiskanimi črkami) 

 

PODATKI O OTROKU 

Ime in priimek otroka:  Datum rojstva:  
  

 

Pomembni zdravstveni podatki 

Alergija  na zdravila  

 na strupe insektov (npr. pik čebele)  

 na inhalacijske alergene (npr. astma, trave)  

Bolezni kronične, akutne in ponavljajoče  

 nalezljive, ki jih je prebolel(npr. norice)  

Cepljenja cepljen redno po programu   DA          NE           Leto zadnjega cepljenja:  
Zahtevnejše zdravstvene potrebe, npr. sladkorna bolezen: 

Poškodbe (vpišite leto), invalidnost: 

Zdravila, ki jih mora otrok redno jemati (ime in doza zdravila): 

 

POSEBNOSTI OTROKA 

Otrok plava (obkrožite): 1.    DOBRO 2.    SLABO 3.    NE ZNA 

Omejitve pri prehranjevanju (dieta, alergija…): 

 

Druge posebnosti otroka: 
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PROGRAM IN PLAČILO 
(izpolnijo starši oz. skrbnik s tiskanimi črkami) 

 
DODATNI PROGRAM (tečaj jadranja, program potapljanja) 

Otroci s posebnimi potrebami se dodatnega programa lahko udeležijo na podlagi odobritve s strani ZPM Lj. Vič-Rudnik in učitelja dodatnega programa. Otroci 
z težavami in boleznimi dihal (npr. astma ipd.) se ne morejo udeležiti programa potapljanja. 

DODATNI PROGRAM – TEČAJ JADRANJA 

Udeleženost v tečaju jadranja (obkrožite): DA NE 

Število udeležencev je omejeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest v izmeni. Tečaj jadranja se bo izvajal, če bo prijavljenih vsaj 8 otrok.   

Pogoji za udeležbo: minimalna starost 9 let, dobro znanje plavanja in veselje do morja ter jadranja. 

Cena tečaja:: 65,00 eur 

Plačilo tečaja jadranja  
Plačilo tečaja jadranja se prišteje plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek 
posameznega obroka plačila. 

 

DODATNI PROGRAM – »OCTOPUS« - SPOZNAJ POTAPLJANJE 

Udeleženost v programu potapljanja (obkrožite): DA NE 

Program potapljanja se bo izvajal, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.   

Pogoji za udeležbo: minimalna starost 8 let, dobro znanje plavanja in veselje do plavanja ter morja ter zdravstvena sposobnost. 

Cena programa: 27,00 eur 

Plačilo tečaja jadranja  
Plačilo programa potapljanja se prišteje plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi 
znesek posameznega obroka plačila. 

 

PLAČILO 

Cena 10-dnevnega letovanja občina POSTOJNA in občina PIVKA : 155,00 eur  
Način letovanja (obkrožite ali označite številko) 

1.    PLAČILNI NALOG 2. PREKO SPLETNEGA BANČNIŠTVA 

 

OBROKI PLAČILA 
Možnosti obročnega plačila: 
• 1 obrok - plačilo mora biti v celoti poravnano 30 dni pred odhodom na letovanje 

• 2 obroka - zadnji obrok mora biti poravnan 10 dni pred odhodom na letovanje 

• 3 obroki 
- plačilo je možno, če je prispevek staršev v višini oz. višji od 90,00 eur;  
- zadnji obrok mora biti poravnan 10 dni pred odhodom na letovanje 

Želeno število plačilnih obrokov (obkrožite ali označite): 

1 obrok 2 obroka 3 obroki 

 
Starši oz. podpisniki pogodbe so dolžni ob prijavi navesti vse podatke, ki so razvidni iz Prijave na letovanje oz. Predloga za zdravstveno letovanje otroka in mladostnika. V primeru, da 
starši oz. podpisniki pogodbe ne navedejo pravilnih podatkov, so odgovorni in dolžni pokriti vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. V primeru napačnih oz. 
pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe.  
Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice 
navedene osebne podatke, bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter zagotavljanja varne, primerne, ustrezne in kvalitetne izvedbe   poletnih 
počitnic 2019 v Otroškem letovišču Pacug pri Portorožu. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.  
V primeru sofinanciranja letovanja (npr. s strani Občin, ZZZS ipd.) se sofinancerju/financerju lahko po potrebi posredujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek otroka, datum 
rojstva, stalni naslov, višina plačil/sofinanciranja, ki so potrebni izključno za namen plačila sofinanciranja/financiranja letovanja.Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadarkoli 
prekličem zgornje soglasje za uporabo zgoraj navedenih osebnih podatkov. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: info@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 
Ljubljana. 
 

 
Kraj in datum:    

   (podpis starša/skrbnika) 

 

mailto:info@zpmvic.si
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IZJAVA STARŠA oz. SKRBNIKA 
ZPM Lj. Vič-Rudnik si pridržuje pravico, da otroka ne sprejme na letovanje, v kolikor starši oz. skrbniki ne 

podpišejo izjave 

DOVOLJENJA STARŠA oz. SKRBNIKA (obkrožite) 

Podpisani  mati oče skrbnik    (obkrožite) 

otroka   rojenega    

V času letovanja v Otroškem letovišču Pacug pri Portorožu dovolim oz. ne dovolim (velja za letovanje v letu 2019): 

1. Prevoz otroka v primeru poškodbe v spremstvu zdravstvenega osebja s službenim kombijem do zdravstvenega doma 
Lucija oziroma do bolnišnice Izola (obkrožite): 

DOVOLIM NE DOVOLIM 

2. Fotografiranje otroka in objavo fotografij nastalih med letovanjem na spletni in FB strani ZPM Ljubljana  
Vič-Rudnik (obkrožite): 

DOVOLIM NE DOVOLIM 

V primeru, da starši oz. skrbniki ne dovolijo fotografiranja in objave fotografij navedene v točki 2., so dolžni otroka s 
tem seznaniti in se z njim pogovoriti.  

3. Snemanje / intervju otroka z novinarjem v primeru obiska radia ali televizije (obkrožite): 

DOVOLIM NE DOVOLIM 

4. V času letovanja DOVOLIM, da naslednje navedene osebe obiščejo otroka in zanj prevzamejo odgovornost v času 
obiska (navedite ime in priimek osebe ter njen odnos do otroka): 

   

   

Navedene osebe so dolžne ob obisku v letovišču izpolniti in podpisati Izjavo o prevzemu otroka in s tem prevzeti 
odgovornost za otroka za čas obiska. V kolikor osebe, ki obiščejo otroka na letovanju niso navedene na tem obrazcu 
(Dovoljenja starša oz. skrbnika), potrebujejo za prevzem otroka pisno, podpisano izjavo staršev oz. skrbnika. V 
primeru prepovedi stikov katerega od staršev z otrokom, je potrebno predložiti kopijo Odločbe o prepovedi stikov.  

Točki 2. in 3. se kljub dovoljenju starša oz. skrbnika izvaja le s privolitvijo otroka. 
Točka 4. ne velja za prevzem otroka ob prihodu z letovanja.  

Fotografije bodo arhivirane v skladu z zakonodajo v arhivu ZPM Ljubljana Vič- Rudnik, Koprska 94, Ljubljana. 

 IZJAVA STARŠA oz. SKRBNIKA 

S podpisom te izjave : 

a. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da bo moj otrok letoval v spremstvu strokovno usposobljenih prostovoljnih 
sodelavcev ZPM Lj. Vič-Rudnik. 

b. Sprejemam pogoje letovanja, ter hišni red za otroke na letovanju in se zavezujem, da bom nemudoma prišel po otroka, 
če mu bo zaradi kršenja hišnega reda ali neprimernega vedenja na letovanju izrečen vzgojni ukrep NAPOTITVE DOMOV 
oz. bom ZPM Lj. Vič-Rudnik poravnal stroške posebnega prevoza. Otrokom je na letovanju prepovedano prinašanje, 
posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkoholnih in energijskih pijač, cigaret in drog. 

c. Izjavljam, da bom, v primeru če otrok namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na objektu ali opremi, poravnal škodo 
na podlagi izstavljenega računa ZPM Lj. Vič-Rudnik.  

d. Dovolim izhod otroka s svojo skupino iz Otroškega letovišča Pacug v spremstvu vzgojitelja ZPM Lj. Vič-Rudnik (sprehodi 
do bližnjih krajev; Strunjan / Fiesa / Piran / Portorož) in izlet otroka s svojo skupino z ladjico do Pirana / Portoroža / Izole 
v spremstvu vzgojitelja ZPM Lj. Vič-Rudnik. Navedeni dejavnosti sta v programu izvajanja letovanja. 

e. Dovolim fotografiranje otroka za »spominsko skupinsko fotografijo«, ki jo otrok dobi za spomin in fotografije na katerih 
je pet  

f. ali več otrok. Te fotografije lahko objavimo na spletni in FB strani ZPM Lj. Vič-Rudnik ter za promocijo naših programov. 

 
Kraj in datum:    

   (podpis starša/skrbnika) 
 

 


