
 
 
 

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 se trudimo, da bi v naše prostočasne 
dejavnosti in različne programe v času počitnic vključili otroke, ki si omenjenih dejavnosti ne 
morejo privoščiti.  

S strani Zveze prijateljev mladine Slovenije smo prejeli sredstva za izvedbo brezplačnega 
zimovanja za otroke. Svetovalna služba je vašega otroka predlagala za brezplačno 
zimovanje. S tem razlogom vam pošiljamo povpraševanje za zimovanje ZIMSKE NORČIJE, ki 
bo v času zimskih počitnic v Piranu. Več informacij o zimovanju je na priloženem listu. 
 

Če se strinjate, da vas pokličemo in omogočimo vašemu otroku brezplačno zimovanje, vas 
prosimo, da čimprej oz. najkasneje do 25. 1. 2022, izpolnite spletni obrazec:  

https://forms.gle/SojpSsstvTWR6vfV9. 
Prosimo vas, da na predlog navedete vse potrebne podatke o otroku, da bomo lahko 
letovanje čimbolj kvalitetno izvedli. Morebitne priloge do istega dne pošljite po e-pošti ali 
navadni pošti. 
 
NASLOV ZA POŠILJANJE PRILOG PO POŠTI: 
ZAVOD ZA LETOVANJE IN REKREACIJO OTROK 
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1 
1000 LJUBLJANA 
 
ELEKTRONSKI NASLOV: 
tjasa.susin@zavod-zlro.si 
 

POMEMBNA OPOZORILA: 

 Prijave bomo upoštevali izključno za zimovanje 2022 v Piranu 

 Izpolnjen spletni obrazec še ne pomeni, da je vaš otrok izbran za brezplačno letovanje. 
Če bo vaš otrok izbran, vas bomo o tem obvestili v prvem tednu februarja.  

 Prednost pri izboru imajo otroci, ki z nami še niso letovali.  

 NE IZPOLNJUJTE prijave na naši spletni strani ali kjerkoli drugje, ker le-te niso 
namenjene brezplačnemu zimovanju in bo vaša prijava avtomatsko izbrisana. Upošteva 
se zgolj oddan spletni obrazec na zgornji povezavi. 

 
Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/513 26 54. V kolikor nas 
ne dobite, vas bomo poklicali nazaj, saj zaradi narave dela nismo vedno v pisarni. Lahko pa 
vprašanje naslovite na e-naslov: tjasa.susin@zavod-zlro.si. 
 
Za udeležbo na zimovanju je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT. 
 

Lepo vas pozdravljamo iz ZLRO, Tjaša Sušin. 
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