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Zavod za letovanje in rekreacijo otrok (v nadaljevanju Zavod ZLRO) objavlja  
 

 
RAZPIS 

prostorskih zmogljivosti za izvedbo programov Šole v naravi in drugih 
programov, ki jih izvajajo šole za šolsko leto 2021/2022 

 
 

1. PROSTORSKE ZMOGLJIVOSTI 
 
Zavod ZLRO upravlja s 5 objekti, ki so namenjeni izvajanju programov šol. Vsi objekti so v 
lasti Mestne občine Ljubljana. 

 

Naziv objekta Naslov Kapaciteta 

Dom Emavs Zgornje Gorje 65, 4247 Zgornje Gorje 90 

Dom pod obzidjem Vrtna ulica 1a, 6330 Piran 80 

Hostel Center Savudrija 121h, 52475 Savudrija, Hrvaška 306 

Hostel Šiška Špadiči 15a, 52440 Poreč, Hrvaška 135 

Hostel Bežigrad Ljubljanska 5, 52470 Umag, Hrvaška 66 
 
 
 

2. CILJNE SKUPINE IN IZVAJANJE PROGRAMOV 
 

Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi 
za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in srednje šole.  
 
Programe izvajajo udeleženci sami. Zavod ZLRO lahko na željo izvajalca zagotovi vaditelje 
plavanja za izvedbo letne šole v naravi in učitelje smučanja za izvedbo zimske šole v naravi. 
 
 

3. TRAJANJE PROGRAMOV 
 
Programi trajajo 5 dni (od ponedeljka do petka), po dogovoru pa tudi 6 ali 7 dni. 
 
V primeru nezasedenih kapacitet lahko programi po dogovoru trajajo 3 ali 4 dni. 

 
 

4. CENA  
 
Cena petdnevnega programa, ki zajema 4 polne penzione (5 obrokov dnevno), dodatno 
kosilo, namestitev v večposteljnih sobah (posteljnina vključena), uporabo športnih rekvizitov 
in igrišč v okviru posameznega objekta je: 
 



Naziv objekta Obdobje Cena v EUR 

Dom Emavs 01.09.2021 – 01.04.2022   66,00 

Dom Emavs 02.04.2022 – 31.08.2022   87,20 

Dom pod obzidjem 01.09.2021 – 01.10.2021 114,00 

Dom pod obzidjem 02.10.2021 – 22.04.2022  66,00 

Dom pod obzidjem 23.04.2022 – 30.09.2022 114,00 

Hostel Center 01.09.2021 – 17.09.2021 114,00 

Hostel Center 18.09.2021 – 20.05.2022   66,00 

Hostel Center 21.05.2022 – 23.09.2022 114,00 

Hostel Šiška 01.09.2021 – 17.09.2021 114,00 

Hostel Šiška 18.09.2021 – 20.05.2022   66,00 

Hostel Šiška 21.05.2022 – 23.09.2022 114,00 

Hostel Bežigrad 01.09.2021 – 01.10.2021 114,00 

Hostel Bežigrad 02.10.2021 – 22.04.2022   66,00 

Hostel Bežigrad 23.04.2022 – 30.09.2022 114,00 
  

Cena polnega penziona v Domu Emavs je 20,30 EUR. 
Cena polnega penziona v ostalih objektih je 27,00 EUR. 
Stroški vaditelja plavanja in/ali učitelja smučanja za petdnevni program znašajo 350,00 EUR. 
V ceno niso vključeni stroški za smučarske vozovnice, ski-bus, avtobusne prevoze, 
vstopnine in dejavnosti, ki niso v okviru dejavnosti v objektu. 
 

5. MERILA ZA RAZVRŠČANJE 
 
Pri razvrščanju se bodo upoštevala merila po naslednjem vrstnem redu: 
 

a) sedež šole (prednost imajo šole s sedežem v Mestni občini Ljubljana); 
b) število udeležencev (razporeditev po posameznih terminih in objektih se izvrši tako, 

da so objekti čim bolj optimalno zasedeni); 
c) petdnevni (ali večdnevni) programi imajo prednost pred 3 ali 4 dnevnimi; 
d) letna šola v naravi (prednost pri razvrščanju v posamezni termin imajo šole, ki zadnji 

dve leti niso dobile želenega termina); 
e) prednost pri razvrščanju v posamezen termin imajo šole, ki se že predhodno 

povežejo z namenom zmanjševanja stroškov in čim bolj optimalne zasedenosti 
objektov. 

 
6. ROK PRIJAVE 

 
Prijavite se do 10.05.2021 preko spletne prijavnice na www.zavod-zlro.si 
 
Informacije: info@zavod-zlro.si, 01 5132650, 01 5132652 
 
Na podlagi prejetih prijav bo Zavod ZLRO pripravil predlog razporeditve in ga do 14.05.2021 
poslal v potrditev vsem razporejenim šolam. Ko šole potrdijo predlagane termine, prejmejo 
pogodbo, ki jo podpisano vrnejo v 8 dneh. Če v roku ne bomo prejeli podpisane pogodbe, 
šoli ne bomo mogli zagotoviti udeležbe v dodeljenem terminu. 
 
 
Alojzij Potočar 
Zavod ZLRO 
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