
Z nami na lepše!  

 

 

 

POČITNICE 2021 

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 2021. 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 2021 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 8. 2. 2020 do 29. 1. 2021) 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.  

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 2021: 

VRSTA LETOVANJA 7 dni 10 dni 

Letovanje z zdravstvenim predlogom v hribih 21,00 € 30,00 € 

Letovanje brez zdravstvenega predloga v hribih 175,00 € 250,00 € 

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, 9. junij 2021 ob 17.00 preko ZOOM-a.  

Povabilo na sestanek bo objavljeno na naši spletni strani. 

http://www.zavod-zlro.si/
http://www.zavod-zlro.si/


Z nami na lepše!   

Počitniški dom Emavs 

JUST SAY IT! 
TERMIN: 03. 07. – 13. 07. 2021 (10 dni) 

Da sporazumevanje v drugem jeziku ne bo več tuje, se bomo jezika učili preko zabavnih vsebin in s pomočjo 

raziskovanja okolice na svežem zraku. Skupaj z nami premagaj strah in naj tuji jezik ne bo bav-bav, so just say it! 

ŠPORT NA GORSKEM ZRAKU 
TERMIN: 13. 07. – 23. 07. 2021 (10 dni) 

Le kdo si ne bi v času počitnic želel privoščiti še malo potepanja in zabave v osrčju neokrnjene narave? Športnega duha 

bomo začini s polno mero taborniških veščin, potegavščin in dogodivščin  Si za? Pridi z nami na gorski zrak! 

GOZDNE PUSTOLOVŠČINE 
TERMIN: 23. 07. – 02. 08. 2021 (10 dni) 

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. 

GREMO V GOZD! 
TERMIN: 07. 08. – 14. 08. 2021 (7 dni) 

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! 
 

PO KEKČEVIH STOPINJAH 
TERMIN: 14. 08. – 21. 08. 2021 (7 dni) 

Prelepa gorenjska vasica, tisoče rožic, žvrgolenje ptic in žuborenje potočkov. Ogromno stezic tete Pehte, še več 

pogumnih korakov Kekca in številne zanimivosti. Prideš po Kekčevih stopinjah? Bedanca bomo že ugnali, ob večerih 

zaplesali, sicer pa se preizkusili v vrsti gibalnih in ustvarjalnih izzivov. 

 

 

 

LETOVANJA V HRIBIH – ZGORNJE GORJE 
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