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POČITNICE 2022 

Spoštovani otroci in mladi, starši, skrbniki in stari starši! 

Pred vami je zanimiva ponudba letovanj za otroke ter mladino, ki jih organizira Zavod za letovanje in 

rekreacijo otrok v poletnih počitnicah 2022. 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. Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v 

času poletnih počitnic 2022 organizira zdravstvena letovanja za otroke in mlade občin Ankaran, Izola, Piran 

in Koper. Več informacij o izmenah, v katerih so organizirana zdravstvena letovanja za otroke s stalnim 

bivališčem v omenjenih občinah, 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. 
 

 

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 30. 1. 2021 do 11. 3. 2022) 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 lahko uveljavljajo otroci in mladostniki s stalnim bivališčem v občinah Ankaran, 

Izola, Piran in Koper. 



Z nami na lepše!  

  

LETOVANJE BREZ ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA Z ODHODOM IZ LJUBLJANE JE 

MOŽNO TUDI V OSTALIH TERMINIH OBJAVLJENIH NA 
 

www.zavod-zlro.si 

 

PRIJAVA NA LETOVANJE 

1. Izpolnite SPLETNO PRIJAVNICO na spletni strani www.zavod-zlro.si. Po oddani prijavi boste 

prejeli avtomatski odgovor, počakajte na nadaljnje informacije z naše strani.  
 

2. V primeru, da boste uveljavljali subvencijo ZZZS (zdravstveno letovanje), je potrebno pridobiti 

Zdravstveni predlog za 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. 
 

3. V primeru uveljavljanja subvencije ZZZS: Po izpolnjeni spletni prijavi v roku 7 delovnih dni 

dostavite zdravstveni predlog – lahko ga prinesete osebno (v času uradnih ur) ali pošljete po pošti na 

naš naslov (naveden spodaj). 
 

4. Ko bomo prejeli prijavnico in v primeru zdravstvenega letovanja tudi zdravstveni predlog, bomo 

poslali pogodbo s položnico ter zloženko z vsemi informacijami o letovanju na e-naslov.  

Vse podrobnejše informacije so na voljo na naši spletni strani, lahko pa nas kontaktirate tudi preko e-pošte 

ali telefona. 

 

ZAVOD ZA LETOVANJE IN REKREACIJO OTROK 

Trg Prekomorskih brigad 1 

1000 Ljubljana 
 

T: 01 513 26 50 

E: info@zavod-zlro.si 

www.zavod-zlro.si 

ZLRO – Zavod za letovanje in rekreacijo otrok 

 

CENIK LETOVANJ POLETJE 2022: 

VRSTA LETOVANJA 7 dni 

Letovanje z zdravstvenim predlogom v hribih 45,50 € 

Letovanje brez zdravstvenega predloga v hribih 190,00 € 

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

 

 

KAKO DO ZDRAVSTVENEGA LETOVANJA? 
Pogoj za zdravstveno letovanje je zdravstveni predlog (»Predlog za 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. 

 

 

 

RODITELJSKI SESTANEK 
 

Sreda, 22. junij 2022 ob 18.00 preko ZOOM-a.  

Povabilo na sestanek bo objavljeno na naši spletni strani. 

http://www.zavod-zlro.si/
http://www.zavod-zlro.si/
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GOZDNE SKRIVNOSTI 
TERMIN: 04. 07. – 11. 07. 2022 
Vsi naravoslovni navdušenci, pozor! Z gozdnim škratom 

Lesnikom se bomo odpravili na Bled, odkrivali skrivnosti 

gozda z ostalimi škrati, hišni škrati nas bodo zabavali z 

ugankami, spoznali bomo runsko pisavo, zakurili velik 

ogenj, odigrali turnir in se kopali v jezeru. Prišepnili so 

nam, da se nekje v dolini Radovne skriva zaklad. Pri moji 

bradi, da je res! 

LAHKIH NOG NAOKROG 
TERMIN: 11. 07. – 18. 07. 2022 
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. 

GREMO V GOZD! 
TERMIN: 18. 07. – 25. 07. 2022 
Veš, kako hodijo lisice? Ali pa kje se skrivajo gozdni 

škrati? Znaš varno zakuriti ogenj in poiskati kaj za pod 

zob? Si že kdaj fotografiral z očmi in postavil bivak? 

Hodil bos in štel zvezdne utrinke? Pridi z nami, GREMO V 

GOZD! 

 

 

 

 

ŠPORTNA DRUŠČINA 
TERMIN: 25. 07. – 01. 08. 2022  

Športna druščina bo 7 dni preživela razgibano. Tudi 

počivali bomo, se sladkali s sladoledom, sicer pa izkusili 

različne športe, se pomerili v različnih turnirjih in podirali 

rekorde. Športno druščino bo zajel pravi olimpijski duh, 

ob večerih pa se bomo v prijetnem vzdušju pozabavali, 

odšli na nočni pohod in … Naj ostane še nekaj skrivnosti. 

GOZDNI DIRENDAJ 
TERMIN: 01. 08. – 08. 08. 2022 

Gozd vedno znova postreže z novimi prigodami. Prepusti 

se pustolovščini vodnega potoka, slapa, jezera, 

opazovanja živali ali pa gozdni poti. S pestrimi igrami in 

začimbami gozdne pedagogike bomo preživeli lep teden 

v naravi! Računamo na sonce, a tudi v dežju nam 

pustolovščine ne uidejo. 

 

JUST SAY IT! 
TERMIN: 08. 08. – 15. 08. 2022 

Skupaj z nami premagaj strah, da bi se narobe izrazil. Naj 

tuji jezik ne bo bav bav, so just say it! Poleg skrivnosti in 

lepot, ki jih ponujajo Gorje in okolica, bomo odkrivali še 

skrivnosti in lepote angleškega jezika, ki ga bomo 

uporabljali tekom aktivnosti in prostega časa.  

COME AND HAVE FUN WITH US! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LETOVANJA V HRIBIH 

ZGORNJE GORJE PRI BLEDU 

ODHODI V IZMENE BODO IZ PRIMORSKE. LOKACIJA BO DOLOČENA NAKNADNO, GLEDE NA PRIJAVE. 
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