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SEČA - DOM BURJA 
9.7. - 16.7.2018
Letovanje za otroke in mladostnike 
do 5. razreda 

Počitniški dom Burja je postavljen na 
grebenu polotoka Seča. Poleg glavne 
zgradbe je še šest bungalovov in zuna-
nja igrišča. Dom razpolaga s 60 ležišči 
(8 posteljne sobe, tuš/WC ) in jedilnico.
Ob domu je osvetljeno športno igrišče 
s tartansko podlago (košarka, odbojka, 
mali nogomet, hokej), pokrit bazen, 
igrišče za badminton, 2 mizi za namizni 
tenis. V domu imamo fitnes, 30 koles, 
3 kanuje za 12 oseb, lokostrelsko opre-
mo, taborniško opremo, rekvizite za 
športne igre...
Plaža se nahaja nekaj minut hoje stran 
skozi senčen gozdiček, v bližini avto-
kampa. Poleg športnih in družabnih 
iger, spoznavanja veščin preživetja v 
naravi, vožnje v kanuju, sprehajanje v 
obmorskih mestih, v krajinskih parkih, 
je otrokom v domu na voljo veliko ko-
tičkov za razvedrilo.

Več na: http://www.csod.si.

PIRAN
28.7. – 4.8.2018
Letovanje za otroke in mladostnike 
od 6. razreda dalje

DOM POD OBZIDJEM stoji v Piranu na 
Vrtni ulici s pogledom na Tartinijev trg.
Dom razpolaga s 76 ležišči. Sobe z etaž-
nimi oz. lastnimi TWC imajo od štiri do 
šest ležišč. V sklopu doma je kuhinja in 
jedilnica s 40 sedeži ter pokrita terasa s 
45 sedeži. Dom je opremljen s TV apa-
rati in ozvočenjem za izvajanje priredi-
tev.
V bližini doma so športna igrišča. Ureje-
na plaža v Piranu je od doma oddaljena 
približno 5 minut, plaža v Fiesi pa prib-
ližno 10 minut.
Za otroke organiziramo izlet z ladjico, 
obisk solinarskega muzeja, ogled solin, 
piranskega zaliva, po dogovoru še ogled 
akvarija, obisk Tonine hiše, ogled mor-
skega dna z ladjo...
Okolica doma je mesto Piran z vsemi 
svojimi znamenitostmi. Možnosti za raz-
iskovanje in spoznavanje mesta je og-
romno. Možni so sprehodi v Portorož, 
Fieso…

Več na: http://www.zavod-zlro.si/piran.
html
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PRIJAVNICA

SEČA  9.7. – 16.7.2018 
PIRAN  28.7. – 4.8.2018
 Da, želim uveljaviti 
 regres ZZZS

Način plačila prispevka (označi):
*  3 obročno odplačevanje za prijave 
 v aprilu
*  2 obročno odplačevanje za prijave 
 v maju
*  v enkratnem znesku

Izpolnite z velikimi tiskanimi črkami in ustrezno prekrižajte!

Narodnost:

Številka kartice ZZZS:  

Državljanstvo:

Ime in priimek otroka: 

Kraj rojstva otroka:EMŠO otroka:  

Naslov prebivališča, pošta in kraj bivanja otroka

Razred v l. 2017/2018 in šola:

Ime in priimek starša/
skrbnika naslovnika in plačnika prispevka:

Naslov prebivališča, pošta in kraj bivanja:

Telefon in gsm: 

Datum prijave

Podpis starša/skrbnika

Elektronska pošta:
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ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI OTROKA

Prosimo, da opišete zdravstveno 
stanje otroka (označite):

Brez posebnosti
Alergije:

Akutne, kronične bolezni:
(Navedite zdravila, če jih otrok jemlje, 
oz. poseba navodila):

Vedenjske in druge posebnosti:

Ime in priimek otrokovega 
osebnega zdravnika:

Na letovanje ne sprejemamo otrok 
z nalezljivo boleznijo (npr. škrlatin-
ka, virusna zlatenica, norice, garja-
vost, ušivost...). Otroke z epilepsijo 
prejemamo na letovanja v hribih v 
okviru programov ZPMS.

Izpolnite z velikimi tiskanimi črkami 
in ustrezno prekrižajte
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Spodaj podpisani zakoniti 
zastopnik (ime in priimek starša/skrbnika)

Soglašam, da moj otrok 
(ime in priimek, datum in kraj rojstva otroka)

Potuje v organizaciji Medobčinskega 
društva prijateljev mladine Sežana in 
letuje v otroškem letovišču SEČA od 
9.7. do 16.7.2018.

Potuje v organizaciji Medobčinske-
ga društva prijateljev mladine Se-
žana in letuje v otroškem letovišču 
PIRAN od 28.7. do 4.8.2018.

SOGLASJE

Spodaj podpisani starš/skrbnik in 
otrok soglašava, da Medobčinsko 
društvo prijateljev mladine Sežana v 
svojih zbirkah za potrebe izvajanja 
programov društva zbira osebne 
podatke za pisno obveščanje 
v skladu z Zakonom o varstvu 
podatkov. S podpisom dovoljujeva 
fotografiranje in uporabo fotografij 
v namene promocije društva 
tako v tiskovinah kot na spletni in 
Facebook strani društva.

Datum                

Podpis starša/skrbnika

Izpolnite z velikimi tiskanimi črkami in ustrezno prekrižajte
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SEČA  9.7. – 16.7.2018 

Za otroke od 1. do 5. razreda in 
otroke, ki letos vstopajo v 1. razred:

POLNA CENA REGRESIRANA CENA

262 € 100 €

PIRAN  28.7. – 4.8.2018

Za otroke od 6. razreda dalje in 
srednješolce:

POLNA CENA REGRESIRANA CENA

262 € 100 €

Prispevek vključuje stroške polnega 
penziona, prevoz, varstvo, animaci-
je, nezgodno zavarovanje.

Kritje prispevka za letovanje je 
možno s plačilnimi nalogi na TRR 
društva MDPM Sežana

•  3 obročno odplačevanje za 
prijave v aprilu

• 2 obročno odplačevanje za 
prijave v maju

•  v enkratnem znesku

Plačevanje prispevka v več kot 3 
obrokih je možno na osnovi pisnih 
prošenj.

DO ZDRAVSTVENEGA REGRESA 
ZA LETOVANJE NA MORJU SO 
UPRAVIČENI OTROCI IN MLA-
DOSTNIKI DO 18. LETA STAROS-
TI NA OSNOVI PRILOŽENEGA 
PISNEGA POTRDILA ZDRAVNIKA. 

Za uveljavljanje regresa je na 
prijavnici potrebno izpolniti rubriko 
o zdravstvenem stanju otroka, 
vpisati št. EMŠO otroka (zgornji desni 
rob osebne izkaznice), št. zdravstvene 
kartice otroka (spodnji levi rob kartice 
z odebljenim tiskom).

Informacije in prijavnice dobite na 
spletni strani ali na sedežu Med-
občinskega društva prijateljev mla-
dine Sežana.

STROŠKI, PLAČILNI IN DRUGI POGOJI
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Za prijavo na letovanje OTROK 
POTREBUJE:

1. IZPOLNJENO PRIJAVNICO

2. SOGLASJE

3. ZDRAVSTVENE IN DRUGE   
POSEBNOSTI

4. ZDRAVNIŠKO POTRDILO
 (Vse starše, ki za svojega otroka 

želite uveljavljati zdravstveni re-
gres ZZZS, prosimo, da izpolnite 
prijavnico, navedete zdravstvene 
podatke otroka in priložite zdrav-
niško potrdilo.) 

Zaradi lažje organizacije starše 
prosimo, da prijavnice z zdravni-
škim potrdilom oddate na sedežu 
društva ali po pošti najkasneje do 
22. 6. 2018 oz. do zapolnitve pro-
stih mest.

MDPM Sežana
Partizanska 18, 6210 Sežana

VABILO NA RODITELJSKI SESTA-
NEK BOSTE STARŠI PREJELI PO 
POŠTI NA OSNOVI ODDANE PRI-
JAVNICE ZA LETOVANJE. 

Vse informacije in prijavnice za le-
tovanje dobite na sedežu društva:

Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine Sežana

Partizanska 18
6210 Sežana

Tel.: 05 7341486 ali na 
elektronski naslov:

drustvo.prijateljev@siol.net ali na 
spletni strani: 
www.mdpm.si



Za otroke od 1. do 5. razreda devetletke bomo v času poletnih počitnic, organizirali 

CELODNEVNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI 
s športno, ustvarjalno in razvedrilno vsebino.

   V KOMNU
*OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen 

od 26.6. do 29.6.2018,
od 7:00 do 15:00

*Krajevna dvorana Komen
od 27.8. do 31.8.2018,

od 8:00 do 13:00

      Za skupino najmanj 15 otrok in proti plačilu bo 
organiziran topel obrok.Za skupino manjšo od 15 otrok bodo dejavnosti organizirane 

od 9:00 do 13:00 ure.

Poletje 2018 - Letovanje za otroke in mladostnike; Programski bilten MDPM Sežana, april 2018

Izdaja: MDPM Sežana, Odgovorna oseba: Sonja Pleterski, Zbrala in uredila: Ana Pangos, Grafično oblikovanje 
in izdelava: Lucija Klanac (Tiskarna Mljač), Tisk: Tiskarna Mlajč Divača, Naklada: 2000 izvodov
Program podpirajo: Občina Sežana, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Komen, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije

Vse informacije in prijavnice 
za celodnevne počitniške 

aktivnosti dobite na sedežu društva:
Medobčinsko društvo prijateljev 

mladine Sežana
Partizanska 18, 6210 Sežana

Tel.: 05 7341486 
ali na elektronski naslov:

drustvo.prijateljev@siol.net 
ali na spletni strani: 

www.mdpm.si

V HRPELJAH 

dom krajevne skupnosti 

Hrpelje  

od 16.7. do 20.7. 2018

od 23.7. do 27.7.2018,

od 8:00 do 13:00

V DIVAČI 
Glasbeni dom Divača 

od 30.7. do 3.8.2018

od 6.8. do 10.8.2018

od 8:00 do 13:00 
V SEŽANI 
telovadnica pri 

Ljudski univerzi Sežana

od 26.6. do 29.6.2018 
od 1.7. do 6.7.2018 

od 16.7. do 20.7.2018
od 23.7. do 27.7.2018,
od 6:45 do 15:30 ure 


