
Z nami na lepše!  

 

 

 

POČITNICE 2022 

Spoštovani otroci in mladi, starši, stari starši  

in vsi ostali prijatelji mladine! 
 

Pred vami je zanimiva ponudba letovanja za otroke ter mladino, ki ga Zavod za letovanje in rekreacijo 

otrok organizira letos v Poreču. Program vključuje zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem 

zdrave počitniške aktivnosti, namenjene otrokom in mladim. Otroci bodo na letovanju doživeli veliko 

prijetnih trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih vzgojiteljev.  

 

Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. ZLRO v času poletnih počitnic 2022 

organizira zdravstveno letovanje za otroke in mlade iz upravne enote Trebnje (Občine Trebnje, Mirna, 

Šentrupert in Mokronog-Trebelno). Več informacij o izmeni je na naslednjih strani. 
 

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 v organizaciji ZLRO lahko uveljavljajo otroci in 

mladostniki s stalnim bivališčem v upravnih enotah Trebnje (Občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-

Trebelno). 

 



Z nami na lepše!  

 

  

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 vaš e-mail naslov.  

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

 

Vse podrobnejše informacije so na voljo na naši spletni ali FB strani, lahko pa nas pokličete ali kontaktirate 

po e-pošti. 

 

 

CENIK LETOVANJA POLETJE 2022: 

VRSTA LETOVANJA 10 dni 

Zdravstveno letovanje na morju 40,00 € 

Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju 360,00 € 
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 višinsko ali 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 17.00 preko spletne 

aplikacije ZOOM. Povabilo na sestanek bo 

objavljeno v novici na naši spletni strani. 

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 

zavodzlro 

 

http://www.zavod-zlro.si/
http://www.zavod-zlro.si/
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O POČITNIŠKEM DOMU: 

Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, medtem ko je od centra Poreča oddaljen 

manj kot 2 km. 

V letu 2009 prenovljeni dom razpolaga s 135 ležišči, razporejenimi v 2-6 posteljne sobe z etažnimi 

sanitarijami in kopalnicami. V domu je ambulanta s stalno prisotnostjo zdravstvenega osebja. 

Dom obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v 

vročem vremenu. Pokrita jedilnica ob domu nudi otrokom tudi v primeru slabega vremena izvajanje 

različnih delavnic, iger na prostem in drugih oblik zabave. 

Gostje hostla so deležni 5 obrokov hrane dnevno, neomejenih količin sokov in dnevno svežega sadja, 

brezplačno pa je na voljo tudi uporaba različnih športnih rekvizitov in pripomočkov. 

Otroke na letovanju spremljajo vzgojitelji – prostovoljci Kluba vzgojiteljev ZLRO. 

 

 

 

 

 

PRIJAVE SE ZBIRAJO DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST. 
 

www.zavod-zlro.si 

Prijava na termin: Poreč: VRTINEC ŠPORTA - Trebnje 

 

LETOVANJE Z ZDRAVSTVENIM PREDLOGOM 
odhod iz TREBNJEGA 

 

 

 POREČ - ŠPADIČI 

– hostel Šiška  

VRTINEC ŠPORTA 
11. 08. – 21. 08. 2022 
 

Sonce, morej, ples, žoga, poletni koncert, 

plavanje … in še in še. Cel kup aktivnosti, ki 

bodo poskrbele, da bomo naše telo pošteno 

razgibali in se preizkusili v različnih športih, 

tudi šahu. Za vsakega bo nekaj, zato se 

prepusti vrtincu športa, ki bo letovanje v 

Poreču naredil nepozabno. 
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VESELIMO SE 

SODELOVANJA  
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