
 

 
 

 
ZAVOD ZA LETOVANJE IN REKREACIJO OTROK, p. o. LJUBLJANA 
Trg prekomorskih brigad 1 
1000 LJUBLJANA 
TEL: (01) 513 26 54 
DATUM: 26.5.2022 

 
Za: ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO 

 

LETOVANJA ZA OTROKE IN MLADE POLETJE 2022 
 

Spoštovani! 
 
Poletje je že pred vrati, zato vas obveščamo o možnostih vključevanja otrok iz socialno ogroženih okolij 
v naša letovanja v hribih. Tako kot vsako leto se bomo tudi letos trudili, da omogočimo čim večjemu 
številu otrok brezplačna letovanja v hribih, v času poletnih počitnic, ki so primerna za otroke od 1. do 9. 
razreda.  
 
Prednost pri končen izboru bodo imeli otroci, ki imajo tudi zdravstvene težave in bodo uspeli pridobiti 
zdravstveni predlog. Zdravstveni predlogi so že pri zdravnikih (pediatrih). Prosimo, da starše predlaganih 
otrok spodbudite, da kontaktirajo pediatra oz. otrokovega zdravnika in ga vprašajo ali bi lahko pridobili 
zdravstveni predlog. Število zdravstvenih predlogov je omejenih zato svetujemo, da to storijo v 
najkrajšem možnem času. Veseli bomo tudi vašega opozorila oz. napotka, ki bo pomagal pri vodenju 
otroka. 
 
Prosimo vas, da naredite izbor otrok, ki so po vašem mnenju primerni za brezplačna letovanja. S straši 
predlaganih otrok stopite v kontakt in pridobite povratno informacijo, če si želi njihov otrok udeležiti 
brezplačnega letovanja. Ko dobite potrditev vse predlagane otroke vnesite v obrazec Predlog za 
brezplačna letovanja - Primorska 2022 in staršem otrok posredujete: 

 Dopis za starše brezplačna letovanja - Primorska 2022, kjer smo pripravili vse informacije.   
 Starše opozorite, da morajo tudi sami narediti spletno prijavo za svojega otroka na 

https://forms.gle/tZdJmBsuTeTpEwVq9p. Prosimo vas, da po potrebi prijavnico izpolnite 
skupaj z njimi. 

 
Torej, prosimo vas, da nam izpolnjene predloge čim prej vrnite in starše opozorite naj v čim krajšem 
času izpolnijo in oddajo spletni obrazec.  
 
 

Kontakt za več informacij:  

Tjaša Sušin, e-mail tjasa.susin@zavod-zlro.si, ali na telefonu 01 513 26 54 od 16. 5. do 17. 6. 2022, vsak 
torek med  9. in 12. uro ter sredo med 14. in 16. uro. 
 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 
 

Tjaša Sušin, ZLRO      


