
 
 
Spoštovani starši (skrbniki)! 
 
Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Center in Šiška (ZPM) sta prostovoljni, nevladni, samostojni in 
neprofitni organizaciji, ki povezujeta društva prijateljev mladine na območju Centra, Šiške in 
Bežigrada (Mestne občine Ljubljana), ki delajo v dobro otrok, mladostnikov in družin. Zavod za 
letovanje in rekreacijo je ustanovila ZPM Lj. – Center in opravlja svojo neprofitno dejavnost od leta 
1961 (do leta 1992 pod imenom Zavod za počitniška letovanja). 
 
Vse tri organizacije vsa ta leta skupaj sodelujemo in vsako leto trudimo, da bi v naše prostočasne 
dejavnosti in različne programe v času počitnic vključili otroke, ki si omenjenih dejavnosti ne morejo 
privoščiti. Dejavnosti obsegajo letovanja na morju oz. gorah, enodnevne izlete, različne tabore, 
počitniška varstva, jezikovna druženja, različne delavnice v Ljubljani.  
 
Sredstva za organiziranje prostočasnih počitniških dejavnosti zbiramo preko različnih akcij celo šolsko 
leto. Akcije so še v teku, zato še ne vemo točnega števila otrok, ki bodo lahko koristili brezplačne 
počitniške dejavnosti. Zaradi lažje organizacije smo se odločili, da preko OŠ na našem območju 
zberemo predhodne izjave staršev otrok, ki po predlogu strokovnih služb sodijo v širši izbor otrok, ki  
bi jim brezplačne organizirane dejavnosti še posebno koristile.   
 
Če se strinjate, da vas pokličemo in omogočimo vašemu otroku brezplačno letovanje, izlet oz. tabor 
ali ostale dejavnosti, vas prosimo, da izpolnite in podpišete predlog (priložen dopisu) ter ga vrnete 
svetovalni delavki ali razredniku otroka na vaši šoli čim prej, oz. najkasneje do 18. 6. 2020.  

 
ŠE POMEMBNA OPOZORILA: 

 Predloge bomo upoštevali samo v letu 2019 in 2020, izključno za namen brezplačnih 
akcij omenjenih treh organizacij.  

 Izpolnjen predlog še ne pomeni, da je vaš otrok že izbran za brezplačno letovanje. 
Če bo vaš otrok izbran, vas bomo pravočasno obvestili.  

 Prednost pri izboru imajo otroci, ki z nami še niso letovali in počitnikovali z nami ter 
imajo tudi zdravstvene težave (pogosteje obolevajo).  

 Zato pozivamo vse starše, da v kolikor sodijo njihovi otroci v to skupino, da 
kontaktirajo otrokovega zdravnika oz. pediatra in poskušajo pridobiti predlog za 
zdravstveno letovanje otrok, ki bo na voljo predvidoma po 9. 6. 2020.  

 Vsem staršem svetujemo, da to storijo takoj po omenjenem datumu, saj je število 
predlogov omenjeno in tudi hitro poidejo. Ko pridobite predlog, nam ga čim prej 
dostavite oz. pošljite na naslov: ZLRO, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana.   

 
Za vse morebitne informacije smo vam na voljo na tjasa.susin@zavod-zlro.si.  
 
V primeru, da nimate možnosti sporočanja po e-pošti, nas lahko kontaktirate tudi v času 
uradnih ur, od 3. 6. do 20. 6. 2020, ob torkih med  9. in 12. uro ter ob četrtkih med 14. in 
16. uro, na telefon (Tjaša Sušin) 01/513-26-54. Informacije o letovanjih v letu 2020 in 
morebitnih ukrepih zaradi COVID-19 sproti objavljamo tudi na naši spletni strani  
www.zavod-zlro.si.  
  
 
Lepo vas pozdravljamo iz ZPM Lj.-Center in Šiška ter ZLRO, Meta Barlič. 

mailto:tjasa.susin@zavod-zlro.si

